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!وثيصلوث!ماا!مفمماللةا

الا!ا،

الأولى،دروسىعلهثماتلقيتاللذين،مم!تالكرأبوىإلى

غرسهما.ثمار!مضأهدىا-+اإ،ومعم"رب"خير

ف!طنا.

-:تعالىقال

عا.ينرفئوفصالهوهنءلماوهنآأمه-مدتهروالديهالإنسانووصينا)

."..المصيرإلىو)والديكلىأشكرأن

(14آيةلكل!اندصورة)
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لرلىممر!سص!!إ

ضلإير

بقلم
العدوىأ!دإبراهـيمدكتور

القاهرةجام!4مدير

وم5لخربا

آبصارالأولالعباصىالعصرأيامالفرسبهقامالذىالدورءار

الدورهذاتتبععلىوأقبلوا،ىلاالإلصالتاريخفىالباحتينمنكثير

.الإسلاىللمجتمعوالحضارىالسياسىالبناءفىالعديدةثارهآوتقصى

الجانب.فىالدورهذاتراثعنالباحثوناولثلمثكشفهمماوبالرغم

موضعظلالأولالعباسىالعصرفىالسياسىالفرسأثرفإنالحضارى

والمحدثين،القدا!ىالمؤرخينأجيالبينوجذبوشد،وردأخذ

قاطع.حاسمرأىإلىالوصولودون

علىالدكتورهومعاصرأباحثاالتاربخيةالحلبةهذهوشهدت

الفرساثر"عنالعميقةدراستهفىقدمالذىالعمروالرحمنعبد

.!رفتهإلىظمثتلماشافيةإجابة"الأولالعباصىالعصرفىالسيايمى
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لهتوافرتقدالمعاصرالبا-ثهذاأنذلكالسابقينالمؤرخينأجيال

درالصاتهعلىهـضهـاأطلإسلاميةعربيةنافذةبالسعوديةموطنهفى

بايصمالحديثالمصطلحفىيعرفمانحوعلىوذلك،وأبحائه

هامتانصفتانطاالعربيةالإسلاميةالنافذةفتلك"التاريخىالمنظور"

وفىمت!ط.لمةدراسة-غيرهدون-يقدمأنلصاحبهاتتيحان

العبايمىالعصرفىالسياسىالفرممماأثرعنالمعالمواضحةصورة

.الأول

جزةأالسعوديةالعربيةالمممل!سةكونفىالصفتانهاتانوتتلخص

الاستراتيبىالموقعكونوفى،عرقاسلاىالعامالرسمىمزاجهمجتمعمن

صارحتى،الفاريصىللهجتمعجغرافياأذربالعربيةةالجزيرلشبه

أحث!اءبهارتثضتلماغيرهمدونادراكاأكئرالعصور.سعلىأححلها

دينى.أواقتصادىأوسياسىنشاطمنالفارلمىالمجتمع

السعودىالباحثهذاعندالعربيةالإسلاميةالنافذةهكسأوتأكا-ت

التىالمؤلفاتانأولهماةأساسيينلعاملين-العمروعلىالدكتور

كثرتهاعلىكانتالأولالعبايمىالعصرفىالسياسىالفرلص!اثرتناولت

الظاهرةتكالعمروعلىالدكتوروادرك.المناهجمبعثرةالنظرةساذجة

،الأولالعباصىالعصرفىالسياسىالفرسأثرعنبحثهعلىأقبلحين

وجدته.،الموضوعهذااختجارفىرغبتىمنضهاعفوقد":فقال

الدولة.هذهخلفاءبعضوعنفيالعباسيةالدولةعنالمؤلفاتكثرةمن

السيالىالتأذبستقلة5بصورةاجعا.سلفااجدلم؟اتالكثرةححذهومع
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هذهأنشعرتفافالناحيةهذهومن.العباسيةالدولةفىبهلفرس

!صأنالباحثيستطيعخلالهامنأنهاذبالدراصةجديرةالزاوية

فىوقعتالتىوالتطوراتالأحداثمنال!صيرسلماذاريخياتفسيرأ

تساعدناقدالزاويةهذدانبل،الأولعصرهاابانالعباسيةاللرلة

بعدذلك.العباسيةالدولةفىوقعتالتىالتطورات.نالكثيرفهمعلى

السياسىالفرسأثرتناولتالنىالدراساتأنفهوالثافقالهاملأما

بسببوالتشويهوالتضليلبالمتاهاتامتلاتالاولالعباسىالعصر-ئ

كانأسواء،الموضوعهذافىباحثكلمنهاآطلالتىالخاصةالنافذة

أثرلدراسةلابدكانثمومن.المحدثينآوالقداىمنالباحثهذا

النافذةمنيتناولهاباحثمنالأولالعباصىالعصرف!السياسىلاالفرس

.العححورمرعلى.-لمقةظلمتوالتىالهامةالقضيةلهذهح!ط،العربية

.العمروعلىالدكتورعاليةوهمةعلميةأمانةفىالأمربههذااضطلع،وقد

فىهاماأ.راالسعودىالمؤرخلهذاالإسلاميةالعربيةالنافذةجاتتاذ

فىالسياسىالفرسأثرلدراسةبالنسبةنصابهافىالا4موروضعسبيل9

الحقائقيغيرلاالنوافذاختلافأنذلك.الاولالعباسىالحصر

النظرةتغيرأنمعناهوإنماالتاريتىترتيبهافىيعدلأوالتاريخية

مختلفةأخرىعروضاالحقائقأصنافبعرضزعيماتغييرأاليها

.المؤكدةالحقيقةإلىالوصولاتستهدف

العباصىالعصرفىالسياسىالفرسأثر"قضيةكانتوهكذا

ووضيكلالثقافةحصيلةمناليهايتظرسعودئباحثالىحاجةفى!الأؤل0
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وجغرافيهفثقافته،الحمروعلىالدكتورمافعلهوهو،الجغرافىبلاده

.المعنوياتيسننشقأنمنهااستطاعالتىنافذتهمنهماتكونتبلاده

!فارسمعوعلاقتهالبلادها.ليوميةالحياةأصنافمنوغيرهاوالماديات

له!اللاحقونوكذلكالسابقونالمؤرخونعنهعجزالذىالأمروهو

فىالسيايمىالفرس!!اثرعنوالمتشعبةالعديدةالدرايصاتفرضتوقد

يكفلمنهجايلتزمأنالعمروعلىالدكتورعلىالاولالعباسىالعصر

السياسىالفر-!نشاطمناطامةالحقبةهذهأهميةعنالكشفله

التياراتمنءيجتزئانعلىالوقتنفسفىوالعملالعباسيةالدولةفى

منهاحترامامنهجهبهيكلالذىالقدرونثماطهمللفرسالعديدة

والتركيز.والتوزيعالتنسيقولقواعدالتاريخىللمنظور

تتبعالذىالتاريخىوالمنظورمنهجها)همروعلىالدكتوروضرح

والصعابكلالمشامنالعديدواجهتفاقالعادةهىوكما":قائلاآفاقه

2الاقتدايمكنمثالوجودعدماهمهامنولعل..البحثهذاإعدادفى

كثرةوايضأالمصادرمنالعديدفىالمعلوماتتناثرإلىبالاضافةهذابه

علىالقاتمةالظلالمنبكثيرتر!كثرةالقضايابعضحرلالآراء

جديداشيئاأتدمأنفىالصادقةالرغبةحملتنىوقد.الحقيقةوجه

."العراقيلهذهمثلعلىالتغلبأجلمنالطرقبكافةالعملعلى

آفادبحثهفىحقابجديديأقأنالعمروعلىالدكتورواسئطاع

العباسيينأنعلىبيرهنإذ.محققةفائدةالاسلاميةالتاريخيةالدراسة
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طريقعنوالعربالفرسبينالسيايمىالتوازني!حفظواأناصتطاعوا

بماالتنظيماتهذهداخلالسلطاتوتوزيعوالحربىالادارىالتنظيم

الحضارىوالبنادالتطورمثاكلمواجهةالإسلاميةللدولةيكفل

.اإسلاىا

الوزارةمنصبالباحثتناولحينالجديدةالحقيقةتالمثتجلتوقد

كانلماذاوبينتناقشتوقدا:فقال،الأولالعباصىالعصرفى

ذلكوعزوت،الأحيانمعظمفىالفارسيةالعناصرفىالوزارةمنصب

الدولةفىالأساسيينالعنصرينبينالترازنتحقيقسياسةإلى

السياسةهذهاقتضتوقد.الفارسىوالعنصرالعربىالعنصر،العباسية

الجيثىقيادةوجعلالأحيانمعظمالفارسيةالعناصرفىالوزارةجعل

."الوقتكالبيةالعربيةالعناصرفى

العصرفىوالعربالفرسبينالتوازنعندراساتهالباحثوعزز

التمحيصفىالعاليةالقدرةتؤكدالتىالتاريخيةبالأمثلةالأولالعباصى

التوازنهذااختلوقد":فقال.الآفاقالوامعالتاريخىالمنظورمع

الجيشقيادةاجتمعتعندماالرشيدعهدوفى.والمأمونالرشيدعهدفى

قيادةأسندتحيثالفارسيةالبرامكةأشرةبيدوالوزارة

العباسية،يممامجنداهذاوالفيحيىبنللفضلالخراساقالجيث!

منهكانفما،العباسيةالسيادةيهددخطرآذلكفىالرشيدرأىوقد

واسنادهاالجيشقيادةمنالفضللبعزوذلكالتوازنهذاأعادأنإلا

عيسى.بنعلىالعربئالقائدإلى
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د!:السيالمىالفرسأثر!عنالعروعلىالدكتوردراسةوجاءت

ق!الإصلاحدعاةتراودالتىللآمالتحقيقا"الأولالعباصىالعصر

ورفعالاصلاىالإخاءلدعمالمتواصلسعيهمفىاليومالإسلاىالعالم

والعلميةالسياسيةقواعده

السياسىالفرسأثر9عنالعمروعلىالدكتوردراسةكذلكوذ،ق

المسلمينالباحثينلأجيالرائدةدراسة!الاولالعباصىالعصرفى

بماكتابتهإعادةإلىحاجةفىالإسلاىالتاريخأنلهمتؤكدإذ،المعاصرين

الإسلاميةالحضارةسالفواسترداد،والسؤددالعزةوأهلهللإصهلإميحقق

الظلماتمنالناساخراجإلمىوآبدادائماتدعوالتىالخالدةورسالتها

..النورالى

*-!!
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!!جمر

نبيناوالمرسلينالأنبياءسيدعلىوالصلاةالعالمينرب-دذالحمد

وبعد:وسلمعليهاللهءسلىمحمد

المحترمة،غايتهاالىالطويلطريقهافىالإنسانيةالقافلةتسير

فيتفرق،اجتيازهفىالبشريةركبمضىكلماالطريقهذاويتشعب

منهجهمنهمكلويتخذتوشعوبوقبائلوأمجماعاتإلىالناس

وتتضاربالرغباتماتتصارعسرعانولكن،رغباتيهلتحقيقالمرسوم

ء2

بعدجيلاوالشعوبالامبينالحروبوتقومالفتنلفتشتهالاطماع

قبيلأثرقبيلا،جيل

تقومالتىالحركاتهذهفىيتمئكانماالعميقالعريضوالتاريخ

الانسافىالمجتمعفىالمختلفةالطبقاتوبين،والشعوبالاممبينآبدا

تالأسا!هوذلكفانالمتنوعةالحياةمجالاتفىالتنافسعنقعبيرأ

تمثل-و،والاقتصادىوالحضارىوالعلمىالف!صىللنموالحقيقى
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ببعضبعضهاوعلاقة،وتطورهاالاممتلكاحوالدراسةفى-حذلك

وفى،تخلفهاأونهضتهافىالاثرذلكواختلاف،العلاقةتلكوآثر

.قوةإلىضعفمناوضعفإلىقوةمنانتقالما

والرؤساءوالولاة،الحاكمةالا"سرحوليدورالذىالتاريخأما

النظرةيرصو!،الكاملةالرؤيةلايتيحمحدودونطاقضيقأفقفهو

الشاملة

برسالتىالتقدماعتزمتحينماىخاطرفىالمعافىهذهجالتولقد

اللهأرضفىينسابالإسلاىالمدالىوتطلعت،الدمحموراهدرجةلنيل

الإسلاممطالمدهذااثركانوكيف،ويجددحياخمه!مواتهاليحيىالواسعة

انتفعوكيف،عطاؤهوشملها،سيبهغمرهاالتىوالشعوبالاممعلى

الفتوحهذهجراةمننشاتوكيف،آخرونبهوشتىأناسالخيربهذا

منلتنزلهمالإسلاميةالعدالةتسودأنعليهمعزطبقاتالإسلامية

الاسلاممنلينالوالهملاحتكاصاالفرصينتهزونفكانوا،صياصيهم

نفسىفاتجهثىخاطرفىجالتقدالمعاقهذهانأقول...والمسلمين

حركةويتتبع،النواحىهذهمنناحيةيجلىآنيمكنموضوعإلى

علىاختيارئووقع،الأضواءمنمزبداعليهاليلتىالحركاتمن

هو:موضوع

ضاعفوقد،"الأولالعباسىالعصرفىالسياسىالضرسأثر،

عنالمؤلفاتكثرةكلتوجدتهماالموضوعهذااختيارفىرغبتىمن
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+الكثرةهذهومع،.الملمولةهذهخلفاةبعضوعنبلالبباسيةالمولة

فىالسيامى/للفرسالتأثيرمستقلةبصورةعالجمؤلفااجدلمفاق

جديرةالزاويةهذهأنشعرتفاقالناحيةهذهومن.العباسيةالدولة

تاريخياتفسيرأيفسرأنالباحثيستطيعخلالهامنأنهإذ،بالدراصة

العباسيةالدولةفىوقعتالتىوالتطوراتالاحداثمنالكثيرسليما

الكثيرفهمعلىتساعدناقدالزاويةهذهانبل،الاولعصرهاابان

ذلك.بعدالعباسيةالدولةفىوقعتالتىالئطوراتمن

فيهاوناقشتهالمث!رفالدكتورالاصشاذإلىالافكارهذهحملتوقد

فكا!فىوتقديمهالموضوعهذامعالجةأهميةفىمعىاتفققدفوجدته

علمية.دراسة

فئوالصعابالمشاكلمنالعديدواجهتفاقالعادةهىوكما

الافتداتيمكنمثالوجودعدماهمهامنولعل،البحثهذاإ!كداد

وايضا،المصادرمنالعديدفىالمعلوماتتناثرإلىبالإضافةهذا،به

القاتمةالظلالمنبكثيرترىكثرة،القضايابعضحولالآراةكثرة

شيئاأقدم(نفىالصادقةالرغبةحملتنىوقد.الحقيقةوجهعلى

العراقيل.هذهمثلعلىالتغلباجلمنالطرقبكافةالعملعلىجديدا

حولهتدورمعلومهوفكاالأولالعباصىالعصرلتحديدوبالنسبة

العصرهذا!بئنالقائلبالرأىالاخذآثرتوقد،اجتهاداتعدة

الفترةبينيفصلالعصرهذالانوذلك،المأمونعصربنهايةينتهى
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ذاوالفترة،العباسيةالدولةف!كبيرنفوذفبهاللفرشكانالتى

وقد،العباسيةالدولةشئونتدبيرفىالفرسمحلالاتراكفيهاحل

الفرسخلفكعنصرالأتراكعنالرسالةخاتمةفىبايجازتحدثت

،.السياسىنفوذمومدىبدايتهموكيفبةالسياصىالمسرحعلى

بتاريختحديدهالايمكنالتاريخيةالتطوراتفارزمعلومهووكما

إلىجذورهاترجعالأحداثمنالكثيرانإذ،والشهربالسنةمعين

هذاوعلى،كثيرةأعواماالمستقبلإلىآثارهاتمتدأو،سنواتعدة

مثلالما4مونعصربعدوقعتالتىالتطوراتبعضعالجتالاعتبار

بنقارنالمازيارحركةوايضأ،الخرىبابكحركةمنالاخيرةالفترة

الابقة.الفتراتفىطويلاتمتدالتىجذورهامنهالكللان

-!-

إلىرجعتالبحثهذامنهاتكونالىالاوليةالمادةتجميعوفى

المصادرهذامنعددويوجد،والمخطوطةالمطبوعةالمصادربنالكثير

بهابالاستعانةإلاأيدينابينالتىصورتهعلىياقأنللبحثيكنلم

الجهشيارىعبدوسبنمحمدمؤلفياقىالمصادرهذهرأسوعلى

خصلألصجمدةالمصدر!افىتجمعتوقد،"والكتابالوزراء9كئاب

البحث.موضوعالدراممةفىالفصوىآهميتهالهما

موضو!وبقو!إليناوصلتأ!المؤلفاتأقدممنأنه:أولها3
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ءلإقةورحدد،الأ،لالعبايمىالعمصرفىوتطوراتهاالوزارةمعالجةعلى

بالنزعاتالعلاقةهذهتاثرمد!ويوضحالعباسيينبالخلفاءالوزراء

وضعتناول!صا،الوزراءبعضتصرفاتعلىتطغىالتىوالأطملا

وفىالفرسايامالكادبوصفاتالكتابطبقةوتصنيفالكتاب

الأسلامية.العصور

ءبيربقدرتتمتعالكتابهذاقدمهاالتىالمعلوماتان:فانيها

هذا،رواتهاسدلمةأوب!صندهامصدرةالجهثميارىقدمهافقدالثقةمن

ال!تابهذافىوردتالتىالرواياتفإناترئناحيةومنناحيةكلضا

.وغيرهالصبرىامثلوتقديرزقةموضعمؤلفاتفىبعضهاورد

التاريخيةالحقائقمنكثيربهعابةفىانفردالجهشيارئأن:ثالثها

الحقائقهذهلضاعتالكتابهذاولولا،أخرىمصادرفىلانجدهاالتى

.الاضطرابمنالكثيرضياعهاعلىوترتب

ةواككاملةملازمةلازماققدومؤلفهالجهثيارىفارزوبالجملة

الرسالة.هذهإعدادفىؤضميتهاالتىالفترة

كثيرااليهاواحتبتعلب،1اعتمدتالتىالمصادر/منكذلك

"والملوكالاممتاريخ،التاريخيةالطبرىجريربنمحمد.ويىوعة

فىيتفقفانهعامةالاصلاهـبصفةالتاريخعالجأنهمعالمؤلفوهذا

فانذلكإكوبالااضافة،الجهسيارىمؤلفمعالخصائصبقية

بيناللاقاتأسرارمنالكثيرعنالكشففىيشتركانفين2المز
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اعتمدوقد،ثانيةناحيةمنوالبرامكةناحيةمقالرشيدهارون

المتقدمينمحمبوعلى،ماشاهده،-وعلىالشفويةالرواياتعلىالطبرى

ائنى.والمداوالواقدئ،اسحاقكابن

باحثكلاليهايحتاجوقيمةقدرذاتلاشكالموسوعةوهذه.

منالطبرىعنمايعرفأهميتهاف!ويزبد،المسلاىالتاريخفى

.والصدقوالحيدةالنزاهة

المصادرأهممنالدينورىحنيفةلأبىاالطوالالأخبار!وكناب

با)دصةيتصلفماوخاصة،القيمةالمعلوماتمنبكثيرامدتنىالتى

بهم،ارتبطتالتىوالتطورات،بهاقامواالذينوالرجال،العباسية

فيها.واثرهملهاومساندخهمالدعوةمنالفرسموقفوبب!

لمؤلفآخرمصدرقمايساندهوجدتالدينورىمنأفدتهوما

!)1(المعباسيةالدولةأخبار1:عنوانيحملاعنيهالذىوالمصدرمجهولط

الدينورىبهاأمدناالتىالمعلوماتمساندةعلىالكتابهذاقيمةوتقف

جديدةمعلوماتعلىاحتوىذلكفوقأنهبلبمالاخرىالمصادرآو

.ومفيدة

وصيةفيذكرالعباسيةالدعوةعنمفصلةصورةيعطىوهو

العباسى،علىبتمحمدإلىالحنفيةبنمحمدبناللهعبدهاثمأب

،ىالمط!الجبارعبدوالايهتور،الدررىالعزيزالايهتوهـعبداليهابهذاحقق)1(

.2525ضةالمتوفىانطاحبابنالمحروفعهرانبنعساعبنعحدالىنتهالىجملانوما
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البيعةتمتآنإلىفيها2ونظطهمبالدعوةالعباسبىقيامويذكر

المصدرهذايمدناكماالكوفةمدينةفىبالخلافةالسفاحالعباسلابى

دءاةمنالعباسيةالدعوةبجهازارتبطواالذينبأيمماء"وافيبقوائم

وسواهم.ونقباء

ؤهوطيفورلابن"العباسيةالخلافةتتارفىبغداد"كتابأما

المامونعصرعنماكتبآقدميعتبرحيثالزمنىسبقهجىانبإلى

بعد،وخاصةالمامونبالخليفةتتعلئهامةم!لموماتفيهالباحثيجد

بغداد.إلى4عودذ

اليعقوبىنضعأنالممكنمن!يفوروابنالدينورىصستوىوفى

بالنسبةالأهميةبالغةوإش!اراتلمحاتءلمابحتوىناريخهأن)ذ

أعالجه.الدىللموضوع

منقتيبةلابن"المعارفو""والسياسةالإمامة"كتابىأنكما

وقد،البحثبموضوعتتعلقجيدةمعلوماتتقدمالتىالمهمةالمصادر

الأوضاعتناولكما،عقدهاوشروط،الإمامةمسألةالأولبحث

العهود.تلكفىالسياسب"

تفوتناألايلزمفإنهالمامةالمصادرعنالحديثبصدددمناوما

"والإشرافالتنبيه"،"الجوهرومعادنالذهبمروج"كفاقإلىارةالإلف

وقد،وجغرافىتاريخىالأولوكتابهص،الميبيعروىا)حسنبنلعلى

المسلمونفتحهاالتىالبلدانوتاريخالعربتاريخدراسةفيهماتناول

العباسيين.الوزراءأخبارتناولحء!

(الفرسأثر-2م)
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كتابهفىالطقطقىبابنالمعروفعلىبنمحمدطباطباابنأنكما

جيدة-!تقدم،ا!س!ميةوالدولالسلطانيةا!دابفىالفخرىإ

الفتوحاتتناولكما،الإسلامماقبل5فىالدولسياسةعن

التىوالأحداث،الخوارجوأحوال،عصرالراشدينفىالإسلامية

بالتفصيلوتكلم،العباسيةالدولةوقيام،أميةبنى!دفىوقعت

نفعتنىجيدةبمعلوماتأمدقوقد،ووزراثهم،العباسبنىخلفاءعن

العباسية.الدولةبوزراءمايتعلقوخاصةبحثىفصولق

ا؟ثيرإبابنالمعروفالحسنلابى!التاريخفىالكامل،كتابأما

واكتمدالسنينبحسبالتدوينفىالطبرىآثرمؤلفهاقتىفقد

يمتازأنةإلاالطبرىأوردهلمامكررةمعلوماتهتكونوتكاد،عليه

نقلفىالدقةالمؤرخهذافىويلاحظ،الالفاظوترابطالاشلوببقوة

الفديمةعصورهامنذالبشريةتاريخفيهوتناولوالروايات،الأخبار

خلكانابنبهشهداسلاميةموسوعةيعتبروكتابه،عصرهحتى

."التواريخخيارمنانه:"قالحيث

الا"ولىالمرتبةفىالسابقةالمصادرتضعالتقويميةالمعاييركانتوإذا

تضعالمعاييرهذهفإنأدرسهالذىللموضوعبالتسبةالنظروجهةمن

ا!خيرالنوعهذاومن،تاليةمكانةفىالمصادرمنأخرىمجموعة

الفهرستأ،وكتاب،البلاذرىيحيىبنلأحمد"البلدانفتوح"كتاب

الأصفهافى:الفرجلأبى"الاغاق"وكتاب،النديممبناسحقبنلمحمد

،الماوردىمحمدبنعلىالحسنلابى"السلطانيةالأحكام)ومحماب
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،وكتابالأزدىمحمدبنيزيدزكريا،+لأبالموصلتاريخ!وكتاب

والبربروالعجمالعربأيامفىوالخبرالميتدأوديوانالعبرأخللونابن

الأعيالةوفيات،.وكناب،الاكبرالسلطانذوىمنعاصرهمومن

بنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباسلاب،الزمانأبناءوأنباء

الدينلجمالاوالقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم9وكتاب،خلكان

الإسلا،تاربخ9وكتاب،بردىتغرىابنيوسفالمحاسنأبى

0،الوفيا!فوات"وكتاب،الذهبىللحافظ،والأعلائم.المشلايروطبقات

البغدادىللخطيب"بغدادتاريخ"وكتاب،الكتبىشاكربنلمحمد

محمدالفتحلألى"والنحلالملل!ومحعاب،علىبنأحمدبكرأبى

الفدا،لأب"والنهايةالبداية"ومحماب،الشهرستاقالكريمعبد

رتجهالتىةالكثيرالمصادرمنذلكغيرإلى.-.كثيرابنالحاةظ

.المصادرقوائموتوضحها،الرسالةحواشىفىستتكرروالتىلها

لكلبقىفقدالزمنىالسبقبعضهافاتأوفاخهاوانالكعبوهذه

المذكورةوالمصادر،أخرىزوايااوزاولةفىالفضلىمنقدرمنها

القاءفىأوالمعلوماتبعضتأكيدفىساعدتقدالناحيةهذهمن

عليها+الضوءمنالمزيد

.!،كلة

استعنتقدآيضأفاتالوقتنفسوفى،المطبوعةالمصادرعنهذا

المصادرهذهمن،الآنحتىمخطوطةلاتزاكالىالمصادرمنبمجموعة

وقد،العمراقمحمد،ومؤلفهأالخلفاءتاريخفىهـالأنياءمخطوطة
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ألعباسيةالدولهبتاريخاكتصلالتىالمغلوماتمنبكثيرالمصدرهـذا"ز"ودق

قدمؤلفهلنلأ*انيتضحالمضدراهذامراجعةومن،الأولعصرهافى

.والدرىالجهص!يارىمنكلعلىكبيرآاء!مادااعتهد

وجدتهاالسابقةالمخطوطة.فىوجدتهاالتىالمعلوماتمنوكثير

ضمنالعمرىاللهفضلبنيحيىبنآحمدالدينشهابلدىأيضآ

."الأبصارمسالك"موسوءة

العمرىعننظيرهيقالالسابقةالمخطوطةأهميةعنبق!الوما

مخطوطةعنأيضأويقال،"الأبصاركلسالك"الضهخمةوموسوعته

المصدرانهذانآمد!قفقد"العصرأهلأوصافف!البدرتاريخلا

العباسيينالخلقاءبينالعلاقاتتعالجوالتىالهامةالمعلوكلاتكلنبالكثير

ثانية!ناحيةمنالفريصروالزعماءناحيةمن

الدولةظهوربدايةمعوالفرسالعربببنالعلا!اتءنأما

الفرسآخبارفىالاربنهاية"مخطوطةفىبالتفصيلعولجتقدفإنها

.)1("وال!رب

بكرأبىالدينلتتىاالتذكرةمنتخب"كل-طوطةأءدتنىوقد

معظماعدإدعندزمتنىولاالبحثأفادتويمةبمحلوماتالمقريزى

الدعوةبدايةتحديد-:فيهاوردتالتىا!مةالم!لوماتوكلن،فص!له

علىمرةلأولالدعوةبهمانطلقتالذينالدعاةوأسماء،الباسبة

.مجهوكالخطوطةهذهمؤلف)1(
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والشعإراتاونشاطهمالدعاةحركةوايضاح/،الهجزيةالمائةالسنةرأس

،لدعاقالعباسىعلىبنمحمدالعباسيةاالدعوةزجممحددهاالتى

بالفرسأنيطتانتىوالمسئولياتالوزراءبعضعنالحديثفىوتستمر

العباسية.الدولةفى

الديقلعماد"والأخبارالسيرمعرفةفىالأخياركنز"مخطوطةأما

فىالمطالبةفىالعلوييندورعنفتتحدثاليمافىعلىبنادريس

تبينح!ا،ذلكمنالعباسيةالدعوةجنتهاالتىوالفوائدالخلافة

فىالحالةوتوضح،الدعوةنشرفىراستبسالهمالعباسيينالدعاةنشاط

ترويجفىفيهاالداميةالصراعاتمسلمأبواستغلوكيف،خراسان

المخطوطاتهـذهفىالواردةالمعلوماتومعظم4قدمهوتثبيتدعوته

سبقتها.التىالتاريخيةالمصا!رفىوردلماتكرار

المستنصرية"والمفاخرالعباسيةالمناقب)مخطوطةامدتنىوقد

العلاقاتعنجديدةبمعلوماتالبصرىالحسنبنالفرجأيىبنلعلى

الخراساقمسلمأبىالفاريمىالزعيموبينالمنصورجعفرأبالخليفةبين

تبينءحا،بهالفتكئمومنمسلملأبىالخليفةاستدراجوكيفية

أحدقولذلكومن،لهقومهونظرةنفوذهوقوةمسلمألىسلطان

دلخهإذا:9جعفرآب!الخليفةإلىالسيرعلىعزمعتدطلهأصحابه

*لايخالفونك!الناسفإنشئتمنوبايعقاقتله(جعفرأباأيعنىعليه

تمخطوطالمفيدةالمعلو.،تمنبالكثيرزودتنىالتىالمصادرومن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


%22-

الدآأببنافهعبدبنابراءيمالدينلشهاب،المظفرىالتاريخ"

والعلويينالعباسيينبينالعلاقاتعنالمصدرهذامؤلفتحدثفقد

عالجكمابالا"مورواستبدادهموتسلطهمالبرامكةنفوذقوةوبين

بينيالعلاقاتيمرحتىالاحداثمناقشةقويستمر،نكبتهمأسباب

الما8مونعهدوولى،سهلبنالفضلالفارسىووزيرهالمأمونالخليفة

الفضلمنكلإليهاصارالتىوالنهاية،الرضامويىبنعلىالعلوى

موسى.بنوعلى

منهاالمخطوطاتمن3خربعدداستعنتقدفاقماسبقوعدا

مختصر"ومخطوطة،المقريزىبكرأبىالدينلتتى"المقفى"،عخطوطة

بنعلىالدينلظهير"العباسبنىدولةإلىالزمانأولمنالتاريخ

للإماماالأنسلعقلاءالانسرياض"ومخطوطة،الكازورفىمحمد

عيون"ومخطوطةالديلمىشهرداربنشيرويهشجاعآفيالحافظ

غيرإلى..الكتبىشاكربنأحمدبنمحمدالدينلفخر"التواريخ

.المخطوطاتمنذلمك

داعيأأرىولاعنهالكئيررتجهفقدالحديثةالمؤلفاتأما

للتعرتالمصادرقوائمالىالرجوعوبالإمكانمنهاشىءلاستعراض

عليها.
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البحث،موضوعاختيارأسبابوضحناأنبعدالآنوننتقل

التىالخطةبيانإلم!إعدادهفىساعدتالتىالمصادرآهموامش!رضنا

البحثبتقسيمقمت:أقولبدءذىوبادممتءكتابتهفىعليهاسرت

منشيئأسألةىيلىوفيما،وخاتمةفصولستةإلىالمقدمةذكربعد

الستة.الفصولمحتوياتآهمعلىالضوء

!الأولالفصل،

حولموضوعهوردور،الوقتنفسفىللبحثمدخلوهوتمهيد

الحالةببحثملالفصهذابدأتوقد،الإسلاميةوالدولةالفرس

للمسلمين!مهدتالتىوالظروفالإسلاهـ،الفتحقبيلللفرسالسياسية

كانكيففببنت،الفارسيةالامبراطوريةعلىالاستيلاءإلىالطريق

الوصولفىالطامعيندسائسجوهفىتنتشرمضطرباالفارسىالبلاط

المناطقحكاملدىضعفقدالفارعىللعرشالولاءوآن،الحكمإلى

إلىأدىمماانحلتقداهيرالجهبينالدينيةالروابطوآن،وولاتها

منكانتمجتمعةالا4مورهذهأنوكيف،القوميةالعصبيةضعف

فىالمسلمينوساعدتالفارسيةالامبراطوريةاضعفتالتىالعوامل

ممثلكاتها.على،لاستيلاء

الجهودفوضحت،فارسلبلادالإسلاىالفتحعنتحدثتكما

الضرباتأنوكيفالمنطقةهذهفىالاسلاميةالجيوشقادةبهاقامالتى
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مصير"ماتالزاحفةالإهـ-لاميةالقوىجانبمنالمتلاحقة

يدركونالإسلاميةالجيوشقادةوكان،يتقررالفارسيةريةالامبراطو

ومنحديثاالمفتوحةالأجزاءيهددأنيمكنالذىالخطرأهميةمدى

الإسلاىالجيشمناه!الأوتراخحصكلوالإسصلإميةالدولةبحدها

البلدانهذهلإخضاعالمطردتقدمههايتابعواانعليهمكانلذا

وصفبت،ذ)كلهمتموقدالفارسيةالامبراطوريةبلدانمنتبقىوما

عهدفىالفارءىالامبراشورعلىوقضىالامبراطوريةههذهتلكاتآخر

.عفانبنعثمانالثالثالخليفة

الا4موية،ا)دولةفىالفرسمكانةحثباليتناولتالفصلهذاوف!

سياستهمفىومتمدونكانواالأمويينوالقادةالخلفاءمعظمأنوكيف

منالموالىوآقصوا،وادنوهملامربتعصبوابلالعربيةالعناصرعلى

الموالىحقدآثارفقدعنيفةفعلردودلذلكفكان،وغيرهمفرس

معظمفىالاشتراكإلىللعربعنصرىكردمنمافيهممعبعضهمودفع

عبييدأبىبنالمختارثورةمثل،الأمويةللدولةمناوئةقامتالتىالثورات

معظمروىوقد،وسواهماالأشعثبنالرحمنعبدوثورة،الئقفى

،الفرسالموالىمنمعظمهمفىكانواالثائرينمعقاتلمنأنالمؤرخين

الموالىمنالأشعثابنيكلقاتلمنعددويبلغ،)1(الطبرىويقول

."مقاتلألفمائةالجماجمديرموق!فى

.15-8ص8-/والملوكالرصلتاريخالطبرى)1(
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حيث.العباسيةالثورةفىاشتراكهمفىالقاضيةالضربةوكانت

البيتإلىالسلطةوانتقالالأموىالعرشثلفىخطيربدورقاموا

يمى.لعباا

الثانمما*الفصل8

مبيناالعباسيةالدولةإقامةفىالفرسدوروضحتالفصلهذافى

على4الساخماالفارسيةالعناصرمنالعباسيةالدعوةرجالأفادكيف

الأموية،الدولةضدوثوراتهمالعلويينحركاتومن،الأموىالح!م

فىالسريةلدعوتهمتنظيمهمخلالمنيعماونالعباسيونكانوكيف

الأمويينبينالأحداثمسرحعلىيدوركانممامستفيدينصمتفى

الفرصةهذهانتهزواآخهموكيف،وحروبصراعاتمنوالعلويين

-.الوليدةالعباسيةالدعوةعنبعيدأالأمويينآنظارصرفتالتى

والشعاراتالدعوةمنهجالتفصيلىبالبحثالفصلهذافىوتناولت

دعوتهمتكونأنأمرهمحيثلدعاتهعلىبنمحمدرئيسهاحددهاالتى

ماوجدواومتى،التجارةأمرظاهريكونوأن،محمدآلمنللرضا

بذلكواستطاعوا،بأمرهمإليهمأسرواراغبةونفوسا"صاغية3ذانا

،والأنصارالأعوانوكسب،القلوبفىجنمورهاوغرسالدعوةنشر

حيث*عكبنمحمدالعباسيةالدعوةرئيسنجابةتتجلىذلكوفى

العلويونيظنها(محمدآلمنللرضااالصورةبههذهالدعوةأن

فيهاالفرسويرى،العلويةالقضيةمناصرةأجلمندعوةوأنصارهم

وصيتهفىعلىبنمحمدويقول،ال!!الحقصاحبتعنىإنماانها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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آلمنللرضادعوتكفلتكن)1(:االدعاةأحدالسراجعكرمةلابى

منهتوثقترجلعنإلاأحدكلمنمستورآاسمىولبكن،مرهد

لا.بيعتهوأخذت

معظمهموكان،وضراسانالكوفةمنكلفىالدعاةدورأبرزتوؤد

العباسيونيروجهاالتىالروايةالفصلهذافىوقاقشت،الفرءركلن

نتيجةجاءبالدعوةعلىبنمحمدقيامبأنالقولعلىت!وموالتى

البيتزعماةآحدالحنفيةبنمحمدبناللهعبدهائمأبىتوصية

.العلوى

العباسيةالدعوةلنشاطمركزاخراساناختيارسرناقشتعهـا

بمالعباسيونكانحيثالعباسيةللدعوةالفرساستجابةوسر،الاومفطلقأ

ولهذا،عامةالعربمنآوالعلويينمنتأييدايجدوالنآن!ميقدرون

كانحيثالفرسمنالأنصاراختيارإلىالعباسييناهتمامانصرف

للتخلصالقائمالحكمضدثائرأىمعللتعاوناستعدادعلىفارسأهل

الرسالة.صلبفىإليهاأشرتالتىللأسبابمنه

العباسيينأنظارعليهاوقعتالتىالقاعدةهىخراسانوكانت

مركزعنولبعدها،الأموىالحكمعلىينالحاقدالفرسمهـدلأض!ا

بينالخلافوتفاقم،العصبيةنارمنفيهايشتعلكانولما،الخلافة

أفضلالوضعهذاايى-4العبالقيادةاستغلتوقد،العربيةالقبائل

.استغلال

.،02صالعباصهةالدولةأخبار)1(
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خراسانهل2علىيركرالعباسيةالدعوةزعيمعلىبنمحمدوكان

:)1(لدعاتهوصيتهفىويقول،خيرأوأهلهاخراسانفى!يتفاةل

صدوروهناك،الظاهزوالجلدالكثيرالعددهناكفانبخراسانعليكم"

ولم،النحلتتوزعهاولمالأهواةتتقسمهالمفارغةوقلوب،سمليمة

وكوا!لومناكبوأجسامأبدانلهمجندوهم،فسادفيهاعقدح

منتخرجفخمةولغات،هائلةوأصوات،وشواربولحى،هامات

الدنياسبراجمطلعوإلى،المشرقالىأتفاءلفاقوبعد،منكرةجواف3

.،الخلقومصباح

سبيلفىالخراسافىمسلمآبوبهقامالذىالكبيرالدوروأبرزت

الدعوةرجلبحقفهو،خصومهاعلىوالقضاء،العباسيةالدعوةكجاح

منخراسانفىالعباسيةللدعوةقيادتهوكانت،المغواروبطلهاالأول

.كبفعرفحيثالعباسيةالدولةوقيام،الأمويةالدولةسقوطآسباب

وقدلصالحهالجولةويكسبالمتلاطمةالامواجوسطالسفينةيقود

نارواشتعال،خراسانفىالعربالزعماءبينالقائمالنزاعإستغل

قضىثمومنجميعأأضعفهمحتىبآخرزعمافضرببينهمالعصبية

اختيارهفىالعباسىعلىبنمحمدوفقوقد،الا"موربزكلاموآمس!كحليهم

الفرسفيهرآىوقد،فارصىلأنهخراسانفىالعباسيةللدعوةوئيسا

وخضعوالوائهتحتفتهافتوا،الأموىالعربىالحكممنلهمصنقذآ

.492-392صالأقاليمممرفةقالتقاسيمأحسن/المقدسى)1(
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العباسيهافورةجيشاحصنا.فىبلاء6وأبلوا،بهمالدعوةؤقويتلطأففة

.خراسانسماء4فىخفاقةالسودالراياتورفعتالنصرتمحتى"

الذىبالدورالسفاحالعباسآفالخليفةعمعلىبنداودأشادوقد

فىألقاهاالتىخطبتهفىوقال،دولتهمقياميىبيلفىالفرسبهقام

ماز)ناواللهاناالكوفةاهليا:)1(بالخلافةالسفاحمبايعةعندالكوفة

ءخراسانأهلشيعتنالنااللهأتاححتىحقناعلىقهورين5مظلومين

ا"دولتنابهموأظهر،حصتناجمهموأبلج-قنابهمفأحيا

النتائجهـمنالكثيروسيتضح-أدونهاأنأستطيعالتىوالنتيجة

ومؤازرخهمالعباسيةللثورةالفرساحتضانأن-القادمةالفصولفى

ولكنها،آخرعلىعربىلعنصرتفةصيلايكنلمسبقتهاالتىالحركات

ينصفهم:لمأنهراواالذىالأموىاالحكممنالتخلصفىالرغبة

سيكونهالذىالحكمظلفىالسياسيةمخططاتهمتحقيقإلىوللتطلع

اياهومؤازرتهملهبمناصرتهملهمم!ينا

الثالث،الفصل،

العباسىالعصرفىالوزارةمنصبالفصلهذافىبالبحثتناولت

الأهميةفىيلىكانالذىالمنصبهذاوأهميةخطورةوبينت،الأول

لهمكانالوزراءفبعض،أحيانايساويهاكانربمابلالخلافةمنصب

السلطانهالبرم!كمايحىبنجعفرعلىيطلقوكان،السلطةمطلق

127ص-9-/والملوكارعلالطبرى-ارخ)1(
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"الرتجنحدقبلمنمطلقاقف!وبضام!وضاكانووالده،)ولايتهلإطلاق

الفزيدالعقدصاحبويقول،الدمولةشئونوتدبيرالا2مورتصريففى

ا،مملكةوزند،ومدارهاالدولةقطبهوالوزير":)1(السعيدللملك

ويحمل،تدبيرهبأنوارالمهامظلمفىالسلطان2يستضى،وسوارها

.."وحقيرهوجليله،وكثيرهقليلهمنمايحدثأعباءعنه

معظمفىالفارسيةالعناصرفىالوزارةمنصبلماذاكانوبينتناقشتوقد

العنصرينبينالتوازنتحقيق4ايىيىإلىذلكوعزوت،الأحيان

،الفارلهىوالعنصر،العربىال!عهر،يةال!-الىالدولةفىالأساسيين

معفمالفارسية.العناصرفىالوزارةجعلإسةالسب!ذهاقتضتوود

الوقتغالبيةالعربيةالعناصرفىالمجيشقيادةوجعل،انالأحب

الرشيدعهدو،والما!مونالرشيدعهدىفىالتوازنهذااختلوقد

الفارسيةالبرامكةأسرةبيدوالوزارةالجيشةيادةاجتمعتعندما

هذاوآلفيحيىبنللفضلالخراسافىالجيشقبادةأشندتحيث

ال!ميادةيهددخطراذلكفىالرشيدرأىوقد،العباسيةسماهمجندا

الفضلبعزلوذلك،التوازنهذاآعادأنإلامنهكانفما،العباسية

،مامانبنعيسىبنعلىالعربالقائدإلىواسنادهاالجيشقيادةمن

فىخطيرلاضطرابالتوازنهذاتعرضفقدالمامونعهدفىآما

الجيثلىوقيادةالوزارةانحصرتفقد،خلافتهمنالمبكرةالسنواتفى

144صالعيدللملكالفريدالعقد/أصاأبو)1(
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بذىيعرفسهلبنالفضلصبح2والفارسبةع!هلآلأسرةفى

والرياسة،الوزارةمنصبفىممثلةالسياسيةالرياسةأى،الرياستين

الما4مونهوقعالاضطرابلهذاونتيجة،الجيشقيادةفىممثلةالعسكرية

ولم،محققلخطرالعباسيةالسيادةوتعرضت،شديدةضغوطقحت

التوازدةبإعادةإلاالضغوطهذهمنالماامونيتخلصأنالممكنمنيكن

وهى،سهلبنللفصلالغامضةالنهايةكانتثمومن،نصابهإلى

سيادةعلىالضاظضرورةأملتهاوالتىالما"مونسجلهاالتىالنهايةقلك

العباصيةوالاشرةاللولة

الفرسالوزراءءنطانفةأيضأبالبحثتناولتالفصلهذاوفى

خطرين،وزراءقسمينإلىوصنفتهم،نفوذهمدرجةحيثمن

انحرفواالذينأولئكهمالخطرينالوزراءأنفبينت،مسالمين،وزراء

العباسية،الدولةلاغراضمعارضةسياسيةأغراضخدمةالىبالمنصب

الثخصية،باغراضهممحكومونوهمالدولةشئونيديرونوكانوا

العباسيةللدولةالعامالصالحبقضيةالتزامهممنأكثرالعرقيةوميولهم

منكلحياةوانتهت،الموقففحسمواالخطرالذاالخلفاةتنبهوقد

أوضحتفقدالمسالمونالوزراةأما،السجنأوبالقتلالخطرينارزراة

،وزراءمنهمأكثرموظفينمناصبهمفىكانواالذينأولئكأ!م

العباسيةالدولةعلىيذكرخطرايمثلواولم،سياسةورجال
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بع.الرا!لفصلا.

الواعمعونفوذهم،البرامكةدولةعنالفصلهذافىتحدثت

الدولةبا8موريصتبدونجعلتهمالتىالعواملوبينتالرشيدخلافةفى

بأيدجمهمالسلطةتركيزإلىأدتوالتى،شئوكاعلىويسيطرونالعباسية

تخطىنفموذهمأنغيرالرسميةالناحبةمنالوزراءعدادفىوكانوا

التقليديين،أوالسابقينللوزراءبالنسبةعليهاالمتعارفالحدود

نفوذيفوقكانبعضهمنفوذانقلناإذاالحقيقةنجاوزلابل

نفسهالخليفة

وأتباعهمأقارحهمخلالمنكانواالنفوذهذامعأنهموبينت

علىكاملةشبهسيطرةيسيطرونوالمواقعالمناصبمختلففىالمتغلغلين

العباسيةالدولةداخلدولةيشكلونكانواأخهمأى.،الدولة

البر(امكةدولةأولا4سرةالسياسيةالحياةالفصلهذافىوقسمت

علىنكبتهموحتى،ا)مباسيةالدعوةبرجالالأوائلرجالهااتصالمنذ

نفسوفى،قرننصفمناكثرإلىامتدتحياةوهى،الرشيديد

أساسيةمراحلبثلاثمرتالوقت

اتصلمنأولبرمكبنخالدجدهمكانفارسيةأسرةوالبرامكة

الذىالدوربينتوقد،العباسيةالدعوةثناءفىوذلك،بالعباسيين

اضطلعالتىالهامةوالأعمال،العباسيةالدعوةسبيلفىخالدبهقام

الأعمالومن،العباسيةالدولةقياموبعدالدعوة(ثناةفىبها

الخليفة،لهذامستشماراعملوأيضأالمنصوروزارةلهأسندتالتىالهامة
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كانهذاموقعهمنالبرمكىخالدأنإذالأهمية4باكهذاومركز

عليهايسيركانالتىالسيماسة1رسموفى،القراراتصنعفىيشترك

163!سنةتوفىحتىالمناصبأءلىفىيتدرجواستمر،المنصور

فىالبرمكىخالدبنيحيى4بقامالذىالخطيرالدوروآوضرت

علىللعهدولياعليهوالابقاء،الخلافةإلىالرشيدهارونوصولسبيل

ناوبينت،عنهالع!دولايةصرفمنالهادىأخوهأرادهمماالرغم

الكتابةيتولىكانحيث،الرشيدهارونبتاريخارتبطقدتاريخه

فىالبرامكةوتدخلالخلافةتوليهقبلووزارتهعنهوالنبابةلهارون

السياسيةتطلعاتهمتخدمالتىللشخصياتباختبارهمالخ!فةمنصب

الفادحةخ!ورتهومدى،العباسيةالدولةفىنفوذهمقوةيؤكدآمر

منأكثرالعهدولايةفىهارونبحقالبرمكىيحيىتشبثوءان

ولاشك،العهدولايةفىاستمرارهعلىالحقصاحبوهوهارونحرص

النطلعات،السياسيةتطلعاتهالموقفهذافىتصكهكانتيصيأن

يحيىقاملذلك،للخا،فةهارونيصللمإذاالرياحتذهـوهاقدالتى

جميعتفويضإلىهاروندخمماالضلا!4هارونتسلمحتى!امبدور

أنتأبتيا")1(ةلهوقال،"لثاتكيفيصرفهاإليه41إدواأمور

قلدتكوقدطتدبيركوحسنويمنكببركتكالمرلمسهذاابمل!-ى

،واستعملشئتمنواستعمل،ترىبمافاحكمعنتىكلنوأخرجتهالرء-ةآمر

معلكغيرناظراقرأيتمنواسقط،رأيتمنلىوافرض،رأبتمن

05صا:-/والملوكالر-لتاريخى1)!!()1
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تصريففىيحيىيدالرشيدأطلقالمطلقالتفويضوجمهذا!شىءفى

للرشيدوليسيحيىقبضةفىشىءكل،وغداالدولةأمورجميعوتدبير

جهودهثماريحيىجنىوبذلك،الاسميةالخلافةسوىشىءالامرمن

الخلافةمنصبإلىهارونوصولفى

دولةفىتولىانهأوضحتفقدالبرمكىيحيىبنالفضلاما

الجيشقيادة:منهاالخطبرةوالمهامالهامةالأعمالمنالعديدالرثميد

الله،عبدبنيحيىالعلوىالزعيمحركةعلىللقضاءالرشيدبعثهالذى

بلادإلىالنهروانمنالمشرقأمرتولىكماالخراجديوانوتولى

الرشيدبنالامينبتربيةقامأنهكما،الترك

نفوذهأبرزتفقدجعفرالبرمكىليحيىالثافىللابنوبالنسبة

للرشيدالأولالجليسفكانالرشيدعندوحظوتهالواسعوسلطانه

غلبةجعفروغلب")1(:الجهشيارىويقول،باستمرارلهوالملازم

كلبهوأنس،أحداعليهلايقدمصارحتى(الرشيدعلى)شديدة

يدعىجعفروكانأقصرهمنبالقرببالخلدوانزله،الا"نس

نفوذهلقوةبالشلطان

إلىالأنبارمنالمغربولايةإليهأسندثمحرسهالرشيدولاهوقد

،وسجستانخراسانولايةلجعفرهـأسند018سنةوفى،أفريقية

وقدوتأديبهبتربيتهيقومجعفربحجرالرشيدبنالمأمونوكان

918صوألكنابالوزراء/المجثيارى)2(

(الفبرستر-3م)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-،،-

ذلك.دتمحتىالأمينبعدالعهدبولإلتةمبايعتهعلىعمل

المظالم،فىبالنظرمعهأشركهأنجعفرنفوذقوةمنبلغوقد

مناصبعدةفىتقلبوقدوالبريدوالطرزالضربدورمراقبةوقلده

ويسيرهاالدولةفىالأمورعلىيسيطرخلالهامنكاناخرىخطيرة

مايريد.على

(سرةمنآخرونكانوجعفروالفضلويحيىخالدإلىوبالإضافة

خالدبنمحمدكانحيثالدولةفىهامةمراكزتولواالبرامكة

خالدبنيحيىبنمحمدنولىكما،الرشيدحجبهيتولىبرمكابن

.الزماممتولىمنصب

صناثمنكانواالرشيددولةفىالبارزينالرجالمعظمانوبينت

علىالسيطرة-أسلفناكما-البرامكةاستطاعوبذلك،البرامكة

الخليفةامورإكالدولةأمورتجاوزتسيطرتهمإنحتىالرشيددولة

صالحبنالملكعبدطلبعلىيوافقيحيىبنجعفرفهذا،الخاصة

استشارةدونلابنهالرشيدهارونالخليفةبناتإحدىتزويجالعبايمى

الرشيد.

البرامكة،فىرأيهيغيرالرشيدبدأكيفالفصلهذافىوبينت

جياتدربنفوذهميقلصوأخذ،دولتهوعلىعليهالداهمخطرهمرأىلما

الأسبابوردتللنكبةالحقيقيةالأسبابوناقشت،نكبهمحتى

وابرزت،العباسةقصةمثلالمؤرخينبعضابتدعهاالتىالخرافية

تسبقمدةمنذالرشيدلهايخططكانبلمفاجئةتكنلمالنكبةان
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فيماتؤيدقالتىالنصوصوأوردت،تقريباسنواتابتسعالنكبة

إليه.ذهبت

البرامكةالرشيدبهواجهالذىالاشلوبعالجتالفصلضهايةوفى

عليهم.القضاةحهاتمالتىوالكيفية

الخامس،الفصل،

سهلل3الفارسيتينالاسرتينعنتحدثتالفصلهذافى

وانعكاساتوالفارسىالعربىالحزبينبينالصراعوناقشت،والطاهريين

الصراعهذابرزوقد،العباسيةالدولةفىالسياصىالوضععلىذلك

تناصرهالأمين،والمأمونالأمينالاخوينبينحصلالذىالخلاففى

الفرسآخوالهتظاهرهوالمأمون،الربيعبنالفضلمقدمتهموفىالعرب

البرامكةبينمقارنةعملتوقد،سهلبنالفضلرأسهموعلى

الأسرتينمنكلسعىالذىالهدففىمتماثلونأنهموكيفسهلوآل

سبيلفىسهلبنالفضلبهقامالذىالكبيرالدوروبينت،إليه

!امالذىالدوريماثلالدورهذاوان،الخلافةسدةإلىالمأمونوصول

ومنخلفهماوهماالخلافةإلىهارونوصولسبيلفىخالدبنيحيىبه

وسبق،لهايطمحونالتىالسياسيةمطامعهملتحقيقيعملونجميعا

العباسية.الدولةفجرمنذلهااسلافهمخططأن

الدولةبرجالسهلآلاتصالكيفيةالفصلهذافىواوضحت

بنالفضلقفزطريقهموعن،البرامكةصنائعمنوانهم،العباسية

وطلب،استخلافهقبللهملازماظلاالذىالمأمونخدمةإلىسهل
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معالفرستعاطفنرىوهكذا،تقريبهالبرمكىخالدبنيحيى

الهامة،الأعمالفىقومهمبنىتركيزعلىالبرامكةوحرصبعضهم

.البرمكية،الدولةمختصرسهلآل(سرةان1)1(:طباطباابنويقول

استخلافقبلسهلبنالفضلشغلهاالتىالمراكزبينتوقد

عليهخلعأنالمأموندولةفىالفضلنفوذمنبلغوقدوبعدهالمأمون

القلمورياسةالنسيفرياسةالرياستينذالقب-أسلفناكما-المأمون

حجرأنهحتىبالامرواستبدالدولةشئونعلىتامةشبهسيطرةفسيطر

القادةببعضوفتك،الأخبارعنهوحبص،خراسانفىالمأمونعلى

أعين.بنهرثمةمثلالعرب

أسندبتدبيرهآنهوكيفالسياسيةالفضلتطلعاتناقشتوقد

،السوادوخلع،الرضاموصىبنعلىالعلوىإلىالعهدولايةالمأمون

ذلكوراءمنيستهدفكانالفضلأنولاشك،الخضرةثيابولبس

نعيمويقول،العربالحكمعلىالقضاةثموءنالعباسييننفوذصتقلب

إنماانك!)2(:الصددهذافىسهلبنالفضلعلىردهفىحازمبن

فتصيرعليهمتحتالثمعلىولدإلىالعباسبنىعنالملكتزيلأنتريد

.،كسروياالماك

،الغابرةأمجادهمويعيد،الفرسإلىالسلطةينقلأنالفضلوكاد

شعرآنبعدالأمرتداركالمأمونأنلولاالسياسيةمطامعهمويحقق

.917صال!لطايةالآدابفىالفخرى/طباطاابن)1(

.إ!313صوالكتابالوزرا./الجهثارى)2(

ا
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الفضل،وزيرهمنوالتخلصالموقفلعلاجبسريةيخططفأخذبالخطر

خدمهلبعضوأوعز،بغدادإلىمرومنالتاريخيةبرحلتهقامثمومن

الرحلةهذهأثناءبسرخسالحمامفىالفضلوقتلبالفضلبالفتك

علىوهوعليهالفضلفرضهالذىالعلوىعهدهولىقتلالمأموندبركما

المأمونتخلصالفضلوبقتل،أيضأالرحلةأثناءالرضاموسىابن

السيايى.تاريخهمنجديدةصفحةوبدأ،الفارسيةالعناصرأخطرمن

،المأموندولةفىعليهمإكانفاوضحتسهلبنالحسناما

شغلها،التىالمراكزوبينت،بورانابنتهتزوجالمأمونآنوكيف

نهايته.كانتوكيف

اتفقتافإنههابالهدفسهلوآلالبرامكةأسرتاتشابهتوكما

سقطتآوانتهتفقدالا4سرتينمنكلإليهالتآالتىالنهايةف!ايضأ

كانتالذىالرشيدهارونيدعلىالبرامكة.دولةأوالبرامكةأسرة

فىالرشيدإلىالمقربينأقربكانواوالذين،تدبيرهممنخلافته

يدعلىسهلآلأسرةسقطتوأيضأ،خلافتهمنالا2ولىالسنوات

وثمرةسهلآلتدبيرمنالاخرهوخلافتهوكانت،المأمونالخليفة

لكفاحهم.

بهااتصلواالتىوالكيفيةطاهرآلعنتحدثتالفصلهذاوفى

وأوضحت،آيضأالبرامكةصنائعمنوآنهم،العباسيةالدولةفى

بينرحاهادارتالتىالحروبفىالحسينبنطاهربهقامالذىالدور

المأمونأخيهمنمسبقإذندونالأمينقتلوأنه،والمأمونالأمين
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وناقشت،المأموناخيهإلىبعثهمنهطلبالامينأنمنالرغمعلى

المنقولةالنصوصوسقت،الفظيعةالقضيةهذه.ئالمأمونموقف

ذلك،أجلآنهالامنهالانتقامعلىالمأمونعزميتضحومنها،عنه

يقتلمرةفلأول،العباسيةالدولةتاريخفىنوعهمنحدثاولوهذا

ذلكعلىاقدموامله،الشر!الخليفةالفرسالعسكريينمنواحد

رجالهرقابفيتتعلقالذىالعباسىالبيتمنالانتقامبرغبةمدفوعا

نبوءةينفذكانالقتلةبهذهطاهرالعلأو،الدماء.الفارسيةن5الكثير

قدقتلالرشيدبانأخبرحينماقالهاالتىالثبوءةوهى،البرمكىيحيى

.!ولدهيقتل"وهكذا:)1(7نذاكالبرمكىالزعيمفقال،جعفراابنه

وقد،عنهالابتعادفحاوللهالمأمونمايبيتهطاهرأدركوقد

الفارسىالمأمونوزيرمنووساطةبتدبيرخراسانولايةعلحصل

وقدانتهث،بخراسانالاستقلاليشبهمالهوكان،خالدأفبناحمد

اذمونمارسكيفوأوضحت،فيهاالرواياتاختلفتبصورةصياته

الحسينبنطاهرابنإلمتخراسانحكمأسندوأنه؟المداهنةفىأسلوبه

فىبهقامالذىالدورأوضحتفقداللهعبدالثاقطاهرابنأماطلحة

آكدوقد،للمأمونحققهاالتىوالمكاسبالجيوشبعضقيادة

الطاهرية،بالدولةالتاريخفىيعرفماقيامخراسانلحكمالأسرةهذهتوارث

مسمابمنكلفيهأخفقانسبقفيماالطاهريوننجحوهكذا

سهل.وآلوالبرامكة،الخراسافى.

والكتابالوزراء/الجهثيارى86،صا-/والملوكالر!تاريخالطبرى)1(
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*السادسالفصل8

واستعرضت،الفارسيةالحركاتعنالفصلهذافىتحدثت

الكببرالدور-سابقةفصولفىأوردتهلماتكرارلأنه-موجزةبصورة

دعوتها،ونجاحالعباسيةالدولةقيامفىالفارسيةالعناصربهقامتالذى

الدواةهذهآنإلا،الأولالدعوةرجلالخراساقمسلمآبورأسهموعلى

باكورةوكانت،حهاتعصفتكامعاديةفارسيةبحركاتووجهت

خد!الخراساقهالحركاتهذه

تستهدفكانتانهاوكيفالحركةهذهبالبحثتناولتوقد

كانآنهوبينت،حهاوالاطاحةالعباسيةالدولةمنالنيلكبيرحدإلى

4)تموقدمهدهافىالحركةهذهيئدأنالمنصورالخليفةعلىلزاما

وأنه،الكبيرمسلمأبخطريدرككانالمنصورالخليفةوأن،ذلك

آخاهنصحوقدالخلافةالمنصوريتولىأنقبلالدولةلنسفيخطط

رأسهفىإنمسلمآباواقتلأطعنى)1(:قائلاعليهبالقضاءالسفاح

.المنصورالخليفةيدعلىبهالفتكوتمذلكأجلأنهإلا"لغدره

وأست!3سيس،،نديةوالرا،سمنباذ:منكلحركاتعنتحدئت"

الحركاتهذهدوافعووضحت،7حزلار،و
بابككاالخرىاسضلم5

إليها.وصلتالتىوالنتيجةمنهاكلوأهدافيةالمعافىالفارسية

ه

بينهامقارنةوأجريت،آحركةبالبحثتناولتكما

.458ص5-الكامل/الأفيابن)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


004.-ت

استضاعت7الحركاتهذهأنوكيف،السابقةالفارسيةالحركاتلين

طالفقدالزندتةأما،محددةزمنيةفترةالاحداثمسرحعلىالظهور

نأكما،العباسيةالدولةقيامعلىالظهورفىسابقةباعتبارهاا!مدبها

فكرية1حركةفهىالزندقةحركةأمامسلحةحركات.السابقةالحركات

والعنصرية.والسياسيةالدينيةأهدافهالها

هذهمحاربةفىالعباسيون2الخلفابن!االتىالجهودبينتوقد

لما"أطولوزمناأكبرجهدأاستلزمثالزندقةحركةوأنالحركات

الهدفبوضوحالسابقةالحركاتاتسمتبينماغموضمنامحننفها

منها.والعسكرىالسياسى

فىجاءمامجملعلىاحتوتبخاتمةجئتالفصولهذهوبعد

التىوالنتائجناقشتهاالتىالنقاطأهمابرزتوقدالبحثفصول

الرسالة.لموضوعوبحثىدراستىخلالمنإليهاتوصلت

فىوفقتقداكونأنأرجوالمتواضعالجهدهذااقدمإذوانا

العونالدهوأسالبالغرضويفىالهدفيحققعلمياإعدادااعداده

والتوفيق.

العمروالرحمنعبدعلى
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الإسلاميةواللمولةالفرس
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الفارسيةالإمبراطورية

الإسلامظهوروقت

فىالاستبسمنطقةأوالهضبةتلكعلى"فارس"كلمةتدل

الجنوبفىتمتدالتىوالجبالوالصحارىوالمرتفعةالصلبةالأراضى

،والفراتودجلةالعربىالخليجإلىالغربوفى،المندبحرساحلإلى

)1(جيحونونهرقزوينبحرإلىالشمالوفى،السندإلىالشرقوفى

المدائنوقاعدتها

الخصبمايغرجمهاكثيرأالاسلامقبلالعربيةالقبائلوكانت

علىالخاطفةالغاراتشنإلىفيندفعونالفرسبهينعمالذىوالرخا:

مضاجعهموأقضتأفزعتهمطالمامروعةغاراتوهىوقراهممدنهم

منيعاسدالتكونالعربيةالقبائلببعضالاستعانةالىلجاواحتى

حدودعلى..الحيرةفىالمناذرةدولةفأقامواالغاراتهذهمنيحميهم

)2(الفارسيةالامبراطورية

استمرتبلالأطماعتنقطعولمالنزاعينقضلمذلكمنالرغموعلى

أولاهماوالفرسالعرببينكبيرتانمعركتانودارت،المناوشات

ىذيوممعركةالشهيرةالمعركةوثانيتهما،)3(الصفقةبيومتعرف

091-918صا-العرببةللدولةالياسىفيالار.ماجدالمنعمعبد)1(

،37ص2-الطبرى،54صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

ويسمى،المشفرحصنفىتميمعلالبابصفق..كرىلأنالصفقةيوميسمى)3(

ماهبوذبنيشكيسمىكرىأصاورةمنرجلبنا.بالجرينحصنوهوالمثقريومأيفأ

53،ص02-المحيطالعربلسان/منظورابن621صا-الكاملالأثيرابنانظر

14http://www.al-maktabeh.comصوفارسالمراقالعربىالفتح/فرجمحمد



-44-

الرسولإنحتى..-عظيمانصرآالعجمعلىالعربفيهاانتصرالتىفار

العربفيهانتصفيومأولهذا5:وقالبهسعدوسمعليهالثهصلى

)1(نصرواوبئالعجممن

وسلمعليهاللهصلىالنبىبعثبعدحدثتالصفقةيومومعركة

وقدالصهقةيومكان):)2(الأثيرابنويقولللمدينةهجرتهوقبل

يهاجر!لمبعدبمكةوهو،وسلمعليهاللهصلىالنبىبعث

قارذىوقعةكانت":عنهاالمسعودىفيقولفارذىمعركةاما

بعدبمكةوهووسمعليهاللهصلىاللهرسولمولدمنسنةأربعينلتمام

وقعةبعدكازتأنهاأخرىروايةوفى،)3(هاجرانوقبل،بعثأن

ا،)5"بالمدينةوسلمعليهاللهصلىاللهورسولبأشهر)4(بدر

جنباتهاعلىرهنووأشرق،العربةجزيرفىالإسلامظهرأنوبعد

الامرتلقى)6(لماوسلمعليهاللهصلىاللهعبدبنمحمدالعالمينرسولبدعوة

فكبر،وربك،فنذرقمالمدثريايها")7(الكريماتالآياتفىالإلهى

)1(

بى.عليهم

)2(

)3(

)4(

)5(

فىذكرها

146ص

)6(

)7(

ونمرتالمراجعبعضوفى،146ص2-والملوكالر!لتاريخالطبرى

703صا-الذهبمروج/المعودىانظر.

621صا!الكامل/الأثيرابن

703صا%الذهبمروج/المعودى

.م571سةالفبلعاموصلمعلبهاللهصللالرصمرلد

الطبرىلأن-المدينةالى3وعليهاقهصلالرصولهجرةقيحدثتاخهااربموأنا

2-اوالملوكالر!تاريخالطبرىانظرالهجرةسنواتتبقالتىالأحداث

.567ص2-والملوكالرسلتاريخالطبرىانظر!هجرةالثانيةالنةهىبدروقعة

الأولىالغالآياتالمدثرصرة
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فاصبر،ولربك،تستكثرولاتمنن،فاهجروالرجز"،فطهروثيابك

وصدقبعزيمةالإسلامإلىالناسيدعووسلمعليهالثهصلىالرسولأيخذ

تعرقلوكادت،طريقهاعترضتا)ىالصعوباتمنالرءمعلىوأمانة

الذىالعصرفىالاصناموعبادةالجهللتفشىنظرأالمباركةصسيرته

المجتمعفىالفاسدةالأوضاعهذهوقلبنجهولكنهدعوتهفيهخرجت

والصراطالنورإلىوقادهمالصوابإلىالناسوأعادالأصناموهدم

ودعاهموالخرافاتوالمنكروالفسادوالشركالوثنيةفيهموحاربالمستصيم

والإخاءوالحريةوالمساواةالعدالةمبادىءوقررواحدالهعبادةإلى

نضالبعدالمحمديةالدعوةلواتتحتالعربيةالا4مةانضوت

واحد.لواءتحتواجتمعتالإسلامفىودضلمت،ضروسوحرب

داخلالا4مورسيرإلىوسلمعليهاللهصلىالرسولاطمأنأنوبعد

الجزيرةحدودماوراءإلىبدعوتهيخرجانرأى..العربيةالجزيرة

أعظموكانت،العربأمةتجاوزالتىوالدولالامميبلغهاوانالعربية

الفرسدولتىذاكآنالعصردولأقوىبلللعربمجاورتيندولتين

للعربومهد،الدولتينأنهكممابينهماسجالاالحربوكانت،والروم

الاستيلاءوكذا،)1(ممتلكاخهاعلىوالاستيلاء-الفرسدولةعلىالقضاء

مهدالذىالسببيكنولم)2(الرومدولةممتلكاتمنكبيرجزءعلى

مروج/المعودى29،601ص،96-68صالطوالالأخبار/الدينورى)1(

41صالرقيةالخلافةبلدان/نجلستر،603صا-!ذهب

علالمطلةصواحلهاصيمالاالغنيةالرومأقاليممنمتفرقةأقامعلالملموناصتولى)2(

المسلمينيقاومونوظلواالروع!بهااخفطفقدالبقيةاماايو!الأبيضالبحرنجوب

العباية.انلافةزوالبطونيفاضةمائقعاضتوقدعديدةقرونا
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المستمرة"حروبههافىآنهكتقدكانتقواهاأنفقطهوفارسلفتح

الدولةهذهملوككانفقد..ملوكهاحكمسوءبسببآيضأولكن

الحقيسمونهكانوابماويحكونه،فارسبشعبيستبدونالساسانية

الشعبفكان..)1(الأرضعلىاللهظلأنفسهممعتبرينالمقدسالالهى

عظامفىتنخرالداخليةالمشاكلوكانت،الكراهيةبعينإليهمينظر

قدوالاضطرابالفسادعواملوكانت،كيانهاتهدوتكادالدولة

جزءاقادتالتىالفارسيةريةالامبراطوارجاءفىاثرهاواشتداستفحلت

قرونمدىعلىوفكرياواقنصادياعسكرياالمشرقنواحىمنكبيرأ

.)2(طويلة

الطامعيندسائسجوهفىتنتشرمضطرباالفارسىالبلاطوكابئ

الغدر-اتخذبعضهملأن..اسرتهآفراديخشىالملكوكان،بالعرش

القادةنفوسفىللعرشالولاءضعفوقد،الملكإلىللوصولسلاحا

وتبلبلت،الشغبمظاهروكئرت،)3(والنبلاءوالعظماءالمناطقوحكام

قدآخهمذلكإلى.أضف.القوميةالعصبيةوانحلت،الناسعقائد

والمانويةالزرادشتيةبينموزعينكانواحيثالدينيةرابطتهمانحلت

وقتفىالملوكمنعددالفارسيةالامبراطوريةعلىوتعاقبوالمزدكية

.291صا-العربيةللدولةالاسىالاريخ/ماجدالمنعمعد)1(

.78صفارصفتحقادة/خطاب،111صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

ئتخبمخطوط%المفريزىانظر،158ص2-والملوكالرصلتاريخالطبرى)3(

.25إلى91منالورتاتالتاريخقالتذكرة
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ملكهمعلىالاستيلاهفىالمسلمينوساعد،سلطانهملزوالمهدمماوجيز

الامبراطوريةعلىوالقضاءالميلادىالسابعالقرنمنالأولمفالنهفى

الحاديةالسنةفىيزدجرفارسملوكآخرقتلوقد،العظيمةالفارسية

.)1(للهجرة-والثلاثين

منتخبنحطوطةالمقريزى،784-إص5-والملوكالرطتاريخالطبرى)1(

.8صمبائةوصيادةالإسلامظهور/محب،25-91الورتاتيخالارقاشذكرة

http://www.al-maktabeh.com



لفارسالإسلاىالفتح

كانتالتىالظلماتهذهووسط.المضطربةالظروفتلكبين

شبهفىالاسلاماشرق..الفارسيةالامبراطوريةأرجاءعلىتخيم

كسرىإلىرسولاوسلمعليهالثهصلىالرسولوبعثالعربيةالجزيرة

الاخرىالمجاورةالدولحكامإلىرسلاأرسلكما،الإسلامإلىيدعوه

الرسولجمعالخطوةهذهعلىالإقداموتبل،)1(ابغرضلنفس

..الناسأجمها):لهمومالالأمرهذافىمعهمللتشاور(صحابهعدئروإلت!

فلائختلفوا،اللهيرحمكمعنىفادواكافةللناسرحمةبعثنىالثهان

أصحابه:فسأله..مربمابنعيسىعلى)2(الحواريوناختلفكماعلى

لمثلدعاهم:فقال..أ؟اللهيارسولالحواريوناختلفوكيف)

فكرهبهبعدمنوأما،وسلمفأحببهقرثمنفأما،لهمادعوتكم

قدالوقتأنيرىأنهوسلمعليهاللهصلىالرسولأعلنثم)3(،وأب

يدعوخهمالعربيةالجزيرةخارجالدولزعماءإلىرسللبعثحان

فبعثالفكرةنأيدواذلكفىواستشارهم،الإسلامفىالدخولإلى

السنةفىوذلك،العربامةتجاورالتىوالدولالاممإلىرسلهالرسول

37-.ص2-ابنأخلدون،188ص4-البويةةير1)/هثامابن)1(

اطواريين.كاختلافأخرىروايةفى)2.

.188صأ-النويةأليرةهثامابن)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-،9-

كماالدعوةهذهلعالميةتحقيقاالإسلامإلم!ندعوكمللهجرةالسادسة

.)1(وجلعزاللهأمره

الرسولارسله..السهمىحذافهبناللهعبدالرسلبينمنوكان

..الرحيمالرحمناللهبسم":نصهاهذارسالةيحمل)2(كسرىإلى

،الهدىاتبعمنعلىسلام،فارسعظيمكسرىإلىاللهرسولمحمدمن

محمدآوأنلهلاشريكوحدهاللهإلاالهلاأنوشهد،ورسولهبالتهوآمن

كافةالناسإلىاللهرسولأنافاقالقهبدعاءوادعوك،ورسول!عبده

ابيتفإنتسلمفاشم،الكافرينعلىالقولويحقحياكانمنلانذر

.)3(أعليكالمجوسإثمفارز

إلىيكتب:قالوسمعليهاللهصلىاللهرسولكتابكسرى4قرأولما

ومزقي،الدعوةورفض،وثارنجضباواستشاط،!!عبدىوهو،هذا

للرسوليبعثأنوامره)5(باذاناليمنعلىلعاملهوكتب..)4(الكتاب

صيرةفىالجينالقول/الجارالطيب،92ص2-اظمي!تاريخ/بكرىالديار)1(

.255صالمرساينصيد

الفرصأنجارفىالأربنهايةمخطوطة،188ص4-البويةاليرة/هثامابن)2(

.791صورصالهمحمدحياة/علمحطمولانا،927ورقةمجهرللمؤلفوالحرب

.09ص3%والملوكالرسلتاريخالطبرى)3(

.263ص2-واليروالمائلالمغازىفنونفىالأثرعيون/الناسصيدابن)4(

أوجزهاالفارصىالفوذا!نخضوعوقصةالفرسلسلطةخافمةذاكأنا!نكانت)5(

يل:حما

مجكونكائواالذينالأحباضعليتصرهأنوضروانكرىإلىيزنذيبنيفقصد

صروقعدفىوذك،حكهافىصلفهموزادايمنأهلعلوطأتهماشتدتأنبعدا!نبلاده

دوتهرجالمعلاورهبعدانهإلاالأمربادى"قنمرتهعنكرىاشغو،الحبثىابرهةابن

(الفرسأثر-4م)
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رسولبلغولما،)1(بيأنيانهجلدين.ارجلينوسلمعليهالثهصلى

أ)2(ملكهالدهمزق5:وقالىعليهدعابكتابهصنعهوماكسرىماقالهالده

للرسولرجلينأرسلكتابهوصلهفلماباذانأمرمنماكانأما

وحياوالسلامالصلاةعليهالرسولتلتىوجودهماوأدنات،معهوتناظرا

فقتلهكسرىوالددعلىتسلطكسرىابنشيرويهأنيفيدالسماءمن

منهماوطلب،بذلكالرجليناللهرسولفاخبر،فارسأمروتولى

باذانوبلغالليمنفعادا،الأسلامإلىودعوتهالخبرباذانابلاغ

بكلامماهذاوالله5:وقالالعجبكلفعجبالدهرسوللهماماقاله

،وفخرهمجد.فلكرىظفرأأصابوافإنتهلصرليذهبواسجونهفىمنمعهمجندانعلوافق

مخهم.مملكتهاهلوأراحاصاحفقدهلكواوإن

وجهز،وهرزويدعىكدرىأصاررةأحدبقادةشخصئمانمائةالجيثىهذامجموعوكان

يزنذىبنسيفوجمع،اثتانوغرقاممنسواطى"إلصتمهاوصلضنثمانلقلهم

وانت،سروقبجث!والتقواالفارصىالجيشإلىوانضرا،قوصهمنجمحهاستطاعهئا

ا!نثالآحباضملكوانتهى،كبيرةمغانمالفرسوغمجيةوهزيمةمروقبقتلالممركة

صنة72دامأنبعد

يفيملكأنيأمؤكسرىاليهفيهب،بذالثيبلغهكحرىإلىأرسلاممنوهرزملكولما

اشمرطو،عامكليدفعهصلوسأاجآوخرجزيةكرىعليههوفرض،ا!نعلىيزنذىابن

وقلالأجاضأحدالأمرفىوقاموقتلوهالأحباضمنخدمهعليهوثبحقعامأعثرنهسةذلك

وعلولماالنإلىفارسلاف7أربعةفىوهرزأرصلبذلككحرىعلمفلما،ا!نفىوأفد

ا!نملكعلىفأقرهبذك.يخبركسرىإلىيهب،الأ!ورزماموتسلمالمتردينعلىوقضىا!ن

الفرسأخرولاةوكان،3رعليهاللهصلىلالرصبمثصتىالفارسىاطمتحتا!نوظلت

يحكهاكانبدايحهاقصة15منهاشة،.قىابةا!نقالفارسىالحمومدة،باذانعليحا

انظر-بناص-كالهمخاتمةأنهاأىلفرسوالحراجالجزيةتدءأكاإلايزنذىبنيف

26ص2-الذهبمروج/المحردى،121-181ص2-والملوكالر!تاريخالطبرى

،51-447صا-الكامل/الأثيرابن،63-

09ص3-والملوكالر!تاريخالطبرى)ابم

والصفحةالجزءنفسالابقالمصدر)2(
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فلئنقالماقدلننظرن:يقولكمانبياالرجللأرىواق،ملك

،"رأينافيهفسنرىيكنلموان،مرسللنبىإنهحقاماقالهكان

غضبالكسرىبقتلهيبلغهشيرويهمنكتابوصلهأنباذانيلبثفلم

محمدنبوةباذانفصدق،قبلهممنلهالطاعةبأخذويأمرهلفارس

)1(اسلامهوأعلنوسلمعليهاللهصلى

والعربالفرس.أخيارفىالأربنهايةمخطوكهصاحبويروى

..السابقةالروايةسياقتخالفباذانواسلامىكسرتصرفعنرواية

كتاب)كتابهوصللما":ويقولالنتيجةفىمعهاتتفقأنهاإلا

عبد9:فقال،شديداغضباذلكمنغضبكسرىإلى(الرصول

ا"قبلىإلىكتابهفىبنفسهبداعبيدىمن

الىكتبكسرىإنثم،وسمعليهاللهصلىاللهرسولذلكفبلغ

بخيلكفسرهذاءتابىأتاكإذابعدأما"اليمنءلىعاملهوكانباذان

آنهبزعمالذىالرجلهذافتحاربيثرببمدينةتحلحتىورجلك

")2(والسلامأسيرألىبهفابعثبهظفرتفإذااللهرسول

نساكهممنرجلمعالكتابوبعث":المخطوطةصاحبويقول

،يثربمدينةعلىطريقكاجعل:لهوقال،نويهأبايسمىدينهمفى

معكالسيرإلىفأدعهاللهرسولأنهيزعمالذىالرجلهذاعلىوادخل

19-09صالابقالمصدر)1(

8927ورقةوالعربالفرصأخبارقالأربنهايةمخطوطة)2(
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باذانالىالمضىفدعمعكأقبلفإن،شأنهكنهوأعرفامرهعنلاساله

المدينةوافىحتىكسرىرسولفسار،فيحاربهإليهليسيربكتابى

فامرأقم:لهفقال،كسرىبهأمرهبمافاخبرهالرسولعلىودخل

لاخبركغدإلىالليلةأقم:لهوقالفانزلهوسلمعليهاللهصلىالنبىبه

ماعندك:فقالالنبىعلىدخلالرسولآصبحفلما،نفسىبذات

كسرىعلىسلطانهإلىاوحىربىان:لهفقال؟اليكبهبعثتفيما

تقوله:مالاندرىالرجلأيهاالرسوللهفقال،امسعشيةشيرويهابنه

رسولفخرجالحقإلاماقلت:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقال

إلمطكسرىكتابوأوصلوافاهاحتى.اليمنأرضنحووساركسرى

:باذانلهفقال،كسرىمقتلمناللهرسوللهقالبماأخبرهثمباذان

كانفإنباطلهمنالخبرهذاتصديقمانعلممقدارعندنااقم"

فحاربتهإليهسرتباطلاكانوإن،مرسلنبىالرجلهذافاتحقا

شيرويهمنكتابعليهوردحتىقليلاإلايكنفمعندهالرسولفقام

الملكمنالرحمةولىاللهباصم:ونصهخرهابنباذانإلىكسرىابن

كسرىالملكفات:بعدآما،خرهبنباذانإلىكسرىبنشيرويه

الملككانوقد،عملكفىمقاروأنتإلىالملكأفضىوقد،هلك

هذاإلىورجلكبخيلكبالسيريأمرنويهأبىمعإليككتبأبونا

ذلكمنأبونابهأمركمافدعاللهرسولأنهيزعمبتهامةالذىالرجل

،)1(!والسلامبخيرالالهتتعرضآوالرجلذلكخهيجانو)ياك

028-927ورقةالابقةا!وطة)1(
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الرسولضبمنتخوفهفيهماوردصحإنشيرويهكتابمنويظهر

الامبراطوريةلانلبلادهالمسلمينغزوثم.ومنوسلمعليهالله.صلى

وتدهورتفككحالةتعيشكانتآنذاكالفارسية

الذىالرسولسالبذلكباذانإلىشيرويهكتابوصلفلما

فكان،فأخبرهكسرىفيهقتلالذىاليومعنإليهبالكتابقدم

أبانويهفيهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأخبر"الذىهواليومذلك

آرضفىمعهكانومنباذانقلبمنالإسلامفوقعكسرىجمهلاك

أ)امنهمالقليكإلافأسلموافارسجنودمناليمن

بكر:أبىعهدفى

بالخلافةبكرأبىومبايعةوسلمعليهاللهصلىالرسولوفاةبعد

المرتدين،فتنةعلىقضائهع!بالأحوالواستقرارمورالا4مقاليدوتسلمه

بنوسويدأنهيخبرهالعراقمنالشيباقحارثةبنالمثنىلهكتب

أطرافعلىيغيرانوأخذاوالسلاحالرجالبعض-صعاالعجلىقطنه

خلافةابتداءمنذلكوكان،الحجمىالعراقفىالفارسيةالولايات

نأمنهوطلبدولتهموضعفالفرسملكوهنلهووصف،بكوأبى

أرضيدهعلىالثهويفتحالجهادليواصلالمسلمينمنبجيشيمده

العجم

باليمامةالوليدبنخالدإلىكنببكرأبىإلىكتابه6أوصلفلما

028ورتةالانجقةانحطوطة)1(
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المرتدينتفتنةعلىوقضى،الردةأهلحربمنفرغقدوكانبنجد

خالدوكان،العراقإلىاصحابهمنإلقوةآهلفىيسيرأنوأمره

ولما،ومضاءعزيمةوأعظمهمشكيمةواقواهم،عوداقوادهآصلب

حتىاليمامةآهلمنأصحابهمنالقوةآهلفىسارالكتابإليهوصل

)1(القواتمنمعهبمنإليهوانضمالمئنىعلىقدم

قدومقبلالمثنىوكان،رجلآلافثمانيةالمثنىرجالعددوكان

بينالصراعبدأوقد،اسلفناكما،)2(الفرسقومهمعيقاتلخالد

بنوشيبانوقومهوكان،العربىالقائدهذايدعلىوالفرسالمسلمين

.العراقفىالإسلا!العربىالفتحطلائع

تقابلقيادنهتحتالمسلمينواتحادمعهومنخالدوصولوبعد

عشرةالثانيةالسنةفىكاظمةفىالفارسىالجيشمعالإسلاىالجيش

الفرسقادةأبرزمنرجلبقيادةالفارسىالجيشوكان)3(للهجرة

طلبالجيشانتقابلولما،للعربالمعاملةسىةوكان،هرمزيدعى

هرمزخالدوقتل،القائدانفتبارزهرمزإليهفتقدمالمبارزةخالد

الطرفينبيندائرةوالحروبالمناوشاتواستمرت)4(الفرسفانهزم

منالرغمعلىالراجحةهىالمسلمينكفةوكانت،متعددةأماكنفى

أخبارفالأربنهايةمخطرطة،112-111صالطوالالأخبار/الدينورى)1(

.392ورقةوالمربالفرس

.111صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

.386ص2-الكامل/الأثيرابن)3(

.97ص2-خللونابن)4(
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ولما،والآخرالحينبينجيشهشيرويهبهايدعمكانالتىالتعزيزات

الفلاليجمابينفصالحوهأتوهالظفر0منلخالدماتمالبلاددهاقينرأى

.)1(درهممليونعلىهرمزدإلى

خالدفاستأنفانتقضقدالفريقينبينالصلح0انيبدووفيما

جاءهحتىالاخرىتلوواحدةالبلدانويفتحيناضلواستمر-الاده

لكسرهناكالمسلمينجيشقيادةليتولىالشاملأإلىبالمسيرالخليفةأمر

أبوعبيدةوكان)2(العراقفىحارثةبنالمثنىيخلفوآن،الرومشوكة

جيشتكاثرفراىالشامفىالاسلا!الجيشقائدالجراحبنعامر

بنالوليدبخالدفامدهالمددبكرأبىالخليفةمنفطلبوقوخهمالروم

.)3(العراقفىخالدقضاهاشهراعشرأربعةبعدوذلك

شهرفىوذلكمعهكانواممنالقوةاهلمعالشامإلىخالدسار

فىالجيشبقيةفىحارئةبنالمئنىهـوخلف13سنةالأولربيع

الفرسمعوخاض،القيادةمكانإلىمنجديدالمثنىوعاد،)4(العراق

.13ءسنةوذلك)5(المسلمينبانتصارايتهتالتىالشهيرةبابلمعوكة

!!!!ه

.08صألابقالمصدر)1(

والربالفرسأخبارفىالأربنهاية،مخطوطة122صالدينورى/الأنجارالطوال)2(

.492ورقة

الفرساخبارفىالأربنهايةمخطوطة،44ص4-/المثوكوالر!يخالطبرى.تار)3(

.492ورتةبوالعر

.331ص2-/اليقوبى(4)

.43-42عى4-/والملوكالرصلتاريخال!!رى)5(
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عمر:عهلىفى

13!سنةالآخرةجمادىشهرمنوالعشرينالئاقفىبكرأبوتوفى

عمرالخليفةتولىأنوبعد،الخطاببنعمربعدهالخلافةوتولى

بعثبالخلافةمبايهضهمنالرابعاليومفىوبالتحديدالخلافةمهام

المثنىالىءانضمواالعراقالىجيشفىالثقفىمسعودبنعبيدأبا

.)1(الجيشقيادةعبيدآبووزولى،وجيشه

بورانابنتهوقامت،شيرويهفارسكسرىتوفىالاثناءهذهوفى

ضعيفينوكانا،الملكبامرالقيمينوالفيرزانرستموصيرت،بالملك

فأوقعالفرسمسالحمنمسلحةفلتىالثقنىعبيدآبوفتقدم،مهينين

وصلولما،)2(المسلمينبانتصارانتهىشديداقتالاواقتتلوا،بهم

جيشرأسعلىجالينوسلهيفالبرجلاليهمبعثرستمإلىالخبر

رستمإليهمفوجهباروسماعبيدأبووافتتح،الاسلاىالجيشفهزمه

،فيل)3(ومعهمدججآلاف(ربعةومعه،مردانشاهالحاجبذا

علىأشارواقدالقادةوبعضالمثنىوكان،الجسرفعقدعبيدأبووآمر

!ددالذىللخطرالعدوناحيةوالعبورالجسرعقدبعدمعبيدآبى

،19صالخطاببن!رتاريخ/الجوزىابن،251صالبلدانفتوح/الإذرى)1(

.492ورقةوالعربالفرسأخبارفىالأربنهايةنحطوطة

.241ص2-/اليعقوب)2(

البلاذرىانظرفيلمناكزمعهكانأنهويل،252صالبدانتوحلمالبلاذرى)3(

الصفحة.نفى
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،الجسر)1(وعقدرأيهعنيعدلأنأبىأنهإلا..ذلكمنالمسلمين

بينالمسلمين،طاحنةمعركةفدارتالحاجبذاولقواالمسلمونوعبر

الجيشقائدعليهفشدالفيلمنالمسلمينخيلونفرتواعدائهم

)2(قتلهالفيلأنإلا.مشفرهفقطعبالسيفالثقفىأبوعبيد

فقتل،الجبرابنهثمفقتلالحكمأخوهعبيدابىبعدبالجيشوقام

بالمسلمينالمثنىونادىبالناسوانصرفحارثةبنلأالمثنىالقيادةتولىثم

فتقتلونالجسر.وبينبينكميحالأنقبلعائدينالجسراعبرواان

وكادرجالهعلىالعجموحملتحاميتهمعلىوالمثنى،فعبروا-!يعأ

المستصت،اصحابهوالمثنىقتاللولاالجسروعبورالمسلمينبينيحالأن

عائدينالعبورمنالمسلمينمكنمماوفرقتهالخيلزيدبنعروةوكذا

السبتيوموذلك..)4(الجسروقطعوا،واصحابهالمثنىعبرثمومن

مى.13سنةرمضانآخر

المثنىوكان،غمهاشتدالجسرفىالمسلمينجمهزيمةالخليفةعمولما

حصلبمايخبرهالخيلزيدمعأرسلهيهتابالهكتبقدحارثةابن

بنمسعودعبيدأبىالجيشقائدواستشهاد،الجسرموقعةفىللمسلمين

كتاباعمرفكتب،المددمنهويطلب،والمقاتلينالقادةمنوغيره

أخبارفىالأربنحطوطة.نهاية،96-68ص4-الملركوالرصلتاريغالطبرى)1(

593ورقةوالعربالفرص

241ص2!ايعقوبى)2(

.96عى2-الطبرى،252صابلدانتوح/البلاذرى)3(

اخبارقايهرس!نهايةمخطوعه946،ص4-/والملوكلر!يختارالطبرى)4(

هـ92ررقةوا!ربالنرس
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)1(.إليهمواردوالمددمكانهمفىيبقواانوجيشهالمثنىمنيطلب

عمراللهجمطمنالرحيمالرحمناللهب!مم!الكتابنصوكان

المسلمينمنمعهومنحارثةبنالمئنىإلى..المؤمنينآميرالخطابابن

مناصيببمابكتابكمرسولكمأتاقفقدبعدآماعليكمسلام

علىالقتلكتبوتعالىتباركاللهفإن،ذلكفلايحزننكم،المسلمين

محتسبأ،صابرااللهسبيلفىقتللمنوطوبى،آخرينعلىوالموتقوم

ونصيحتكقيامكمنسرفىبماشيبانبنىآخاياعنكعروةأخبرقوقد

الىولاتعجلوامكانكمالزموا،الجزاءخيرفجزيتبكاللهخلصوما

أتوكموقدبهموكأنكم،المددياتيكمحتىفرصةترو!آنإلىالقتال

")2(والسلاماللهشاةإنوالذلولالصعبعلى

فىالإسلاىالجيشبهماأمدكبيرأوجيحماقوةالخليفةجهز

كانالفرسمعدارتمعاركفىبطوليةمواقفلهموكان)3(العراق

التىالمنلاحقةللهزائمالفرسقلقفزاد،المسلمينلصالحفيهاالنصر

الملكبأمرالقيمينقتلعلىالفرسفاجتمع،فارسقواتحهامنيت

الملكيزدجركسرىابنوولواذلكونفذوا،(والفيرزان،رستم)

منالرغمعلىاكلورهمفضبط!13سنةوذلك،سنةعشرينابنوهو

692ورقةالسابقة،الخطوطة99ص4-/والملوكالر!تأريخىالطر)1(

792ورقةالابقةانحطوطة)2(

07ص4-والملوكالر!تاريخىتالط)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-95-

وتوحدت،الفرسأمروقوى،الامبراطوريةواشتدتسنهحدائة

)1(المروجمنالمسلمينوأخرجوا،كلمتهم

المثنىكتب.السوادوثورة،وقوتهمالفرساتحادوأمام

واتحاد،الفرسبتجمعيخبرهالخطاببنعمرلنخليفةحارئةابن

وقاصأفيبنسعيدفبعث،المددمنهويطلبقوتجموخشدكلمتهم

)2(لافآستةوقيل،جندىلافآثمانيةعددهاقوةرأسعلىالعراقإلى

عدوهمليواجهواأزرهموشدالمسلمينموقفلدعم

المسلمين"نالرأىلاهلعمرمشورةبعدالقيادةسعدتوليةتمت

لايغرنكوهيببنياسعد":التاليةالوصيةأوصاهوداعهوعند

وجلعزاللهفإنا.اللهرسول،وصاحباللهرسولخالقيلأناللهمن

ليساللهفارزبالحسنالسىءيمحوولكن،2بالسىالسىءلايمحو

فىووضيعهم،شريفهمفالضاسطاعتهإلانسبأحدوبينبينه

ويدركون،بالعافيةيتفاظونعبادهوهمرحهمالله،سواءاللهذات

منذوسلمعليهاللهصلىالنبىرأيتالذىالامرفانظربالفاعةماعنده

1)3(أالأمرفإنهفالزء4فارقناآنإلىبعث

،الكوربعضوفتح،القادسيةوصلحتىجيشهمعسعدفسار

143ص2-اليقوبى،82-81ص4-الابقالممدر)1(

87ص4%والملوكالرصلتاريخالطبرى)2(

أ.ينا83صال!!يةالفتوحات/دحلان،85-84ص4-الابقالمصدر)2(

392صابدىالإسلامتاربخ/صبد
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توف!فقدحارثةبنالمثنىأمابالقصبمسجدهاوبنىالبصرةواختط

)1(.الجسرمعركةفىبجراحهمتاثرأالقادسيةرستمنزولقبل

معهوجماعةمقرنبنالنعمانبعثبالقادسيةسعداستقرأنبعد

فدارت،الدعوةكسرىيجبولم،الاسلامإلىيدعونهكسرىإلى

..)2(!14سنةالشهيرةالقادسيةمعركةوالفرسالمسلمينبين

فكانواالفرسأما..وقاصأبىبنسعدالمسلمينجيشيقودوكان

وعشرينمائةجيشهمعددوكان،خراسانحاكمابنرستمبقيادة

مابينيتراوحفكانالمسلاكىالجيشعددأما0،)3(مقاتلألف

الجزيرةمنامداداتهوصولبعدوبلغ،)4(مقاتلآلافوتسعةعشرة

بنسبةآىمقاتلآلفوثلاثينأربعةالاخرىوالجهاتوالشامالعربية

..الفرسجيشثلثعنتقل

تلكتخفهملمالصادقينالمؤمنينوجندهالشجاعالقائدولكن

الجهادإلىاندفعوابل..للقائهمالفرسأعدهاالتىاضخمةاالرشود

وهىالقادسيةمعركةفكانتوالإخلاصالعزيمةوصدقالإيمانب!قوة

المسلمينبانتصا؟وانتهتايامأربعةاستمرتالتىالخالدةالمعركة

،481ص4-والملوكالرصلالطبرىناريخ،256صالبهلدانفتوح/البلاذرى)1(

2%الكامل/ابنالأثير،136-132ص4-/والملوكالرصليختارالطبرى)2(

الة7خرفىوقعتالقاديةمعركةأنتفيدبروايةالبلاذرىوينفرد،بحدهاوما045ءلى

.257صالبلدانفتوحانظرللهجرةعثرةالادسة

.94صهاوحاضرمافيهاايران/لبرنالدودو)3!

.256صالبدانفتوح/ابذرى)4(
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فىزادمما.(قتلهوكان.)1(رسغالفرسقائدقتلوقد،مؤزرانصرا

المعركةهذهوكانت..المدائنإلىهاربينففرواوضعفهموهنهم

بلادغزوقررواقدكانواالفرسأنأهميتهاومبعثالمعاركأهممن

النصر.لهمكتبإذاالعرب

شهراالمدائنفىوحاصروهمالمنهزمينالفرسالمسلمونوتتبع

وذلك..المدائنوفتحتهاربينالفرسوخرج،يوماعشروخمسة

وجعلالاكاسرةقصرفىوقاصاببنسعداوأقام،)2(!16سنة

.الصلاةفيهوتقام،الئهباصمفيهينادىمصلىالإيوان

،بجلولاءواستقرالمسلمينإلىووجههاعظيمةجموعايزدجرجمعثم

ووجدوا.مقاتلألفعشراثنىفىاليهمعتبةبنهاشمسعدفسرح

الأعاجموهزمشديداقنالافاقتتلوا،وخندقواتحصنواقدالأعاجم

مئلهايغنموالمغنائمجلولاءيومالمسلمونواضاب،هاربينوولوا

.)3(كثيراسبياوسبوا

مانعاتكونبجلولاءترابطقوةجهزجلولاءمنسعدفراغوبعد

ثلاثةزهاةبجلولاءالمرابطةللقوةوجهثم،وآعدانهمالمسلمينبين

البجلى،الثهعبدبنجربرمعاالقوتينبقيادةوكلف،مقاتلآلاف

يزدجرهربمنهاالمسلمينقربولما،حلوانالىينهضأنوأمره

.221صاالبثر-اخبارفىالختصرتتة/الوردىابن)1(

.145ص2-اليعقوبى)2(

19-09صميةالإسلاالفتوحات/دحلان،921صالطوال/الأتارالدينورى)3(
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فتحثمومن..)1(صلحاحلوانجريرففتح..اصبهانناحيةالى

أيضأ.صل!اقركلإشن

ملكهمالفرسكاتبأالمسلمونحققهاالتىللانتصاراتونتيجة

هوحلوان،وخراسانوالسندالباببينالملوكفكاتبوحركوهديزدجر

مائةفىالفيرزانآميرهمعلىبنهاوندواجتمعواوتكاتبوافتحركوا

عمرالخليفةالىوقاصآبىبنسعدوكتب)2(مقاتلألفوخمسين

الراىواستقرالأمرفىأصحابهالخليفةفاستشار،الفارسنىبالحشد

إليهفكتبالقيادةالمزقمقرنبنالنعمانوتولية،بعث"المددعلى

)3(عليهالجيوش!لتجتمع..ماهإلىيسيرآنالخطاببنعمرالخليفة

ومنهم،النعمانعلىالناسفاجتمعالفيرزانإلىبهمساراجتمعوافاذا

والمغيرة،البجلىاللهعبدبنوجرير،عمروابن،اليمانبنحذيفة

مقاتل،آلفالاسلاهـثلاثينالجيشعددوبلغ،وغيرهم،شعبةابن

وعبا،الاعداةأخبارلهوتستطلعتستقصىالعيونالنعمانو(رسل

تعبئتهمعلىوقوفوالفرسأسبيذانإلىوانتهوابههمورحلاصحابه

نشبالصفوفوتنظيمالأثقالحطوبعد،الفيرزانامرةوتحت

المعاركأشرءىمنوكانتأيامعدةالمعركةرحىودارتالطرفينبينالؤخال

..الثهادةأوالنصروغايتهم،وثباتبصبرالمسلمونفيهاجالد

استش!دالمعركةهذهوفىالعددىتفوقهممنالرغمعلىالاعاجمفاكزم

.992صالبلدانفتوح/ابذرى()1

ا-البثرأخبارفىالختصر/الفداءأبو،7ص3-الكامل/الأثيرابن)2(

.162ص

.9ءد3-الكامل/ايةذيرابن)3(
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وهرب،نهاوندالمسلمونودخل،)1(مقرنبنالنعمانالمسلمينقائد

الفتوحفتحالمعركةهذهوسميت.هـ)2(21سنةوذلكمنهايزدجرد

.فارسأبوابللمسلمينفتحتولانها،لأهميتهانظرآ

كانتالتىالاقاليمبقيةإلىالمسلموناتجه..خهاوندفتحوبعد

،وأذربيجان،وأصبهانالدينورففئحواالفارسيةالامبراطوريةتشكل

.)3(رهاوكب،انوجرجيوقوسى،والماهين،همذانو4والرى

وسبب..خراسان.قيسبنالاحنفغزا.هـ.22سنةوفى

المسلموناستولىآنبعدخراسانقصدفارسكسرىيزدجرآن..ذلك

واطمان،فيهابيتاللناروبنىمروونزل،(المدائن)ملكهحاضرةعلى

فارسأهلوأثار،الهرمزانوكاتب،)4(الاعاجممنبقىمنلهودان

نحوسارثمعنوةهراةوافتتحالطبسينمنالاحنفودخل،فنكثوا

مروالروذالىيزدجرمنهاخرجالاحنفمنهادنافلما،.الشاهجانمرو

يستمدهم،الصينوملك،الصغدوملك،التركخاقانإلىوكتب

،الروذمروإلىالكوفةمنوصلتهالتىامداداتهمعالاحنفوخرج

فتحثمالروذمروالأحنفونزلبلخالىمنهاخرجيزدجردعلمفلما

.)5(النهروعبر،يزدجردواخهزم،بلخالمسلمون

.13صالسابقالمصدر)1(

.162صا%الفداه/الختمرأبو،15ص3-والملوكالر!-ارخالطبرى)2(

.هصالإصلايةالدولةتاريغلمصيمانأحمد)3(

.،255-247ص4!والملوكأرطاتاريخالطبرى)4(

.33ص3-الكامل/الأثيرابن،263ص4-السابقالمصدر)4(

.264-263ص4%والملوك!ر!،يضزارالطبرى)5(
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وعبورالفتحفىبالاستمرارعمرالمؤمنينأميرالأحنفواستثار

وصلتهفقدالشريدفارسكسرىيزدجردأما(.)1(عمرفرفضالنهر

إلىخاقانمعورجعوالصغد،فرغانه(هلفأالتركخاتانامدافىات

ولكنالروذمروفىمرابطاالأحنفوكان،بلخفنزلاخراسان

لفرسانهحصلمماتشاةماقتالفىيدخلواولم،وقومهعادالتركخاقان

يزدجردوأرافى،المبارزةفىقيسبنالاحنفقتلهمالذينالثلاثة

فرفضالمسلمينبمصالحةقومهعليهاشاروقدبخاقانواللحاقالفرار

خلافةزمنالتركعاصمةبفرغانةوأقام،خاقانإلىوفر،فاعتزلوه

اليهودفعوايزدجردرحيلب!لىالاحنروفصالحواخراسانأهلاماعمر

)2(الأموالمنيزدجردبخزائنما

،ودارابجرد،وفسا،وجور،واصطخر،توجالمسلمونفتحثم

.)3(الفارسيةالامبراطوريةبلدانوجميعومكران،وسجستان،وكرمان

:محثمانعهدفى

شهرمنوالعشرينالسادسفىالخطاببنعمرالخليفةتوفى

)4اعفانبن.عثمانبعدهالخلافةوتولى(هـا23سنةالحجةذى

خياليداعبفارسالىالعودةآملعادعمانالخليفةعهدوفى

62،ص4-الابقالمصدر()1

.36ص3-الكاعلالأثيرابن،266-265ص4%الابقالممدر)2(

.-والملوك!رسلتاريمالطبرى282ص3-الكبرىالبقات/صدابن)3!

48-81ص،7-2حما

913صالطوالالأنجار/الديورى)4(
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فرارهمفذالتركأرضفىيعيش-أسلفناكما-كانالذىيزد-جر

ويدعوهممشاعرهمويثيرالخفاءفىفارسأهليكاتبوظلاالأخير

نفوسفىهوىدعوتهوجدتوقد)1(العربعلىالثورةإلى

الفرصةيزدجرواغتغ،الإسلاىالحكمعلىفثارواخراسانأهل

صفوفهمونظم،بالأهالىواجتمع(مروونزلالتركبلادمنوقدم

المسلمينأنإلاوآجدادهآبائهملكيستعيدبهمعلهالعربلقتالوآعدهم

،التووةيخمدواأناستطاعواالصادقةوعزائمهم،المعهودةبجسالتهم

تحتكلهافارسأرضتبقوأن،بأيديهمالا4مورمقاليدتبتىوان

آنهإلا.ثانيةلمنفاهالهربوحاول.،كسرىيدفىوأسقطسلطتهم

آخبارهوترتبعنهللبحثالعيونبثواالمسلمينآنحيث(ايتمكنلم

ماختبأالخروجعليهوتعذر،المنافذوجههفىفسدتمكانكلفى

خلافةمنالسابعةالسنةفىوذلكمصرعهلقىوهناكبمروطاحونةفى

31!سنةفىآى)2(عفانبنعثمان

الساسانييندولةزالتيزدجردالفارسىالزعيموبقتل

)3اقرونآربعةوبيزنطةرومهناهضتالتىالشاسعةالامبراطورية

التالية:المناطقمنتتكونكانتوالتى

تلك

257صونارسللعراقالمرب!الفتح/نرجمحمد)1(

الإطدميةصالفتوحاتعمر/شحوط571ص5-والملوكالرصلتاريخالطبرى)2(

.82صالسلطايةالآدابفىالفخرىائظر32سنةيزدجردمقتلأنابنطباطياويقول147

235صالإسلامإلىالدعوة/توماسسير)3(

(الفرسأثر-5)م
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لجبل،او،قئمو،نصبهاأو،نماكرو،نوسجستا،ناساخر

.(1)قالعراو،زالأهواو،سرفاو،مينيهأرو،نبيجاوأذر

وانالإسلاىالحكميسالمواأنالحكةمنانفارساهلورأى

ومساواته،وعدلهمماحتهرأوالماالإسلامفىمعظهمودخل..لهيخضعوا

وان،والخراجالجزيةكدفعالمالىالالتزاممنالتخلصفىورغبة

بعضهميتورعولم،الفارسيةالمعتقداتمنهمالكثيرمخيلةفىبقيت

للمسلميندفيناعداءايكنمنهمقسموكان..بعدفيمابهاالمجاهرةعن

دبرتالتىالمؤامرةوما،سلطانهمعلىوقضوا،ملكهممنهمسلبواالذين

الفارسىتنفيذهاتولىوالتى..الخطاببنعمرالفارودتىلقتل

خهاوندمعركةفىأسرالذىشعبةبنالمغيرةغلامالمجوسىلؤلؤهأبو

كما..المسلمينعلىونقمتهموغضبهمالفرسحقدعنتعبيرإلا

آسيراعمرالخليفةعلىقدمالذ!الفاريمىالقائدالهرمزانآنويقال

.)2(المؤامرةهذهفىشريكاسلامهوآعلن..عمرفأكرمه

وحسرةأسىيتحرقونالفرسظلفقدشىءمنيكنومهما

الذىالمنقذينتظرونوباتوا،الغاربوملكهمالذاهبمجدهمعلى

ونفوذهمالتليدسلطانهماليهمويعيد..المسلمينمنلهمينتصف

!!...القديم

.67صالطوالالأخبار/الدينورى)1(

عبدالننىمحمدويقول225-224صا-البئرأخبارفىالختمر/الوردىابن)3(

؟يتاوروننجىوهموثالث،أبولؤلؤهالقاتلومعهممرغتلعثهالهرمزانشوهدوقد":حن

علىبالخريضالفارسىللهرمزانالمتههينرأىيؤيدالفظغالحادثليلةال!رىالاجماعوهذا

.16صالمصورخلالالحربصراعانظر."فيهواثماركةالثاقالخليفةقتل
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الائريةالدولةفىالفرسمكانة

يساوواولم..العربالأمويونقربالأمويةالدولةقامتلما-3

بذلكمخالفينوالمعاملةالحقوقفىبهمالموالىمنوغيرهمالفرس

،العرببينالمطلقةالتسويةمناليهيدعووما،الاسلامنظرية

،استعانواالخلفاةبعضأنمنالرغمعلى..)1(المسلمينمنوغيرهم

الذىسفيانأبىبنمعاويةبينهمومن..الموالىبخبراتوانتفعوا

للانتفاعبالشامالساحليةالمدنإلى!42سنةالموالىمنعددانقل

.)2(منهموالاستفادةبخبراخهم

يجب:يقولوكان،كتاباالموالىفصحاءمنابيهبنزيادواتخذ

،)3(الخراجبأمورالعالمينالاعاجمرؤساءمنالخراجكتابيكونأن

عرفجيشامنهمفاتخذالموالىتقريبفىحذوهاللهعبيدابنهوحذا

معاويةعهدفىافريقيةعلىواليا،دينارالمهاجرأبوعينوقد)4(بالمحاربة

،الحجاجعهدفىالعراقفىالديوانالرحمنعبدبنصالحورأس

،سرجونبنسليمانوظل،الملكعبدبنسلمانعهدفىالخراجتولىثم

العربالأدبتاريخ/ضب،شوقى35صالأموىالعصرقالموال./الخاراليب)1(

صر،01.

.153صالبلدانتوح/ابذرى)2(

.902ص2-البقوبى)3(

.21ص2-والاصةالإمات/قتيهابن)،(
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الملكعبدبنسليمانولىوقد،طويلةمدةللدولةعامينأمناءبمثابةوابنه

بنيزيدعينكما،)1(قريشمولىيزيدبنمحمدالمغربعلى

عدداالطبرىأوردوقد،)2(أفريقيةعلىواليامسلمأل!بنالملكعبد

وآخرهمالموالىمنوغيرهم،الفرسمنالداواوينكتابمن

)3(الكاتبالحميدعبد

للدولةالولاءبعضهميخلصفلمالموالىمنوغيرهمالفرساما

لأغلبمنهمكثيرانضموقد،لسلطانهاخضوعهممنالرغمعكالا"موية

بناللهعبدخرجولما،)4(الدولةلهذهالمناوئةوالحركاتالثورات

عبيدأبىبنالمختارحركةإلىانضمواثمإليهانضمواالزبير

حركةإلىانضمواكما)5(،الموالىمنجيشهمعظموكان،الثقنى

منالأشعثابنمعقاتلمنإنقيلوقدبعدفماالأشعثابن

)6(مقاتلألفمائةنحوالجماجمديرموقعةفىالموالى

لاضطهادتعرضواأنمالبثواالموالىمنوغيرهم،الفرسأنعلى

..المعاملةفىالعربوبينبينهميسوفلمالعراقعلىولايتهاثناءالحجاج

الخراجفرضكماالجزيةدفععلىحديثامنهمآسممنأرغمبل

492ص2-/اليقوبى(1)

281صالإسلايةللدولةالمايةوالنظماظراج/الريس)2(

891ص7-الابقالمددرالطبرى)3(

26-61صالريةالحركات/اسماعيلءمود)4(

ا.صالرفيالأدبتاريخ/ضيفشوقى،288صالطوالالأنجار/الدينورى)5(

51-8عى8-الابقالمصدرالطبرىانظر)6(
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الإسلامدخولهمقبلالحالكانتكماأهلهاآسلمالتىالأرضعلى

يشترككانالتىالحروبوف!،المعاملةهذهمناستياةهمالموالىفأظهر

للموالىولايسمحونالخيليركبونالعربكانالعربمعالموالىفيها

)1(راجلينالقتالعلىيرغمونهمبلبذلك

يكرهونالعرببعضوكان،الموالىالحجميسمودنالعربوكان

تواضعاذلكآفعلاننىقالخلفهمصلىوإذا،الموالىخلفيصلواآن

بالأمماءإلاولايدعونهم،بالكنىالموالىلايكنونا.لعربوكان،لته

عنيترفعونالامويةالدولةأيامالعرببعضوكانوالألقاب

جبلةفوقهمأنفسهمويعدونالذمةوآهلالموالىمنالعناءممرسائر

)،(الحمراءيسموخهموكانوا،وفضلاوخلقة

،والصناىتثكالرالمهنيةالاعماليزاولونالموالىوكان

صىاحبءأمربناللهعبديدىبينومولىعربىتخاصمأنمرةوحصل

بلكثر":لىالعرفقال"أمثالكفينااللهلاكثر":المولىفقالالعراق

تم:":قال"لهوتدعوعليكأيدعو":لهفقيل"أمثالكفيناالله

)3اثيابناويحوكون،خفافناوبحرزون،طرقنابكسحون

،؟هذامن":قالجنازةمرتإذاالتاب!ىجبيربننافع!انو

53صالأموىالعمرفىالموالى/النجارالطيب()1

ال!!ىاقدنتاريخ/زيدان،413-412ص3-الفريد/العقدربهعبدابن)2(

95ص3-

الإسلاىافدنتاريض/زيدان"414ص3-الفريدالعقد/رنجهعبدابن)3(

37ص3-
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:قاقأعربى!:لواقاوإذا،"واقوماه):قال!شىقر):لواقافإذا

يشاءماياخذاللهمالهو!:قالأمولى"قالواو)ذا،!وابلوتاه)

.)1(مايشاةويدع

لمالعرباحتقار.علىدليلأنهاأساسعلىتساقالتىالأمورومن

والامتناع،الموالىمصاهرةعنالترفعمنبينهميسودماكانللموالى

لايصلحشريفجنسانهمواعتقادهم،واستكباراأنفةتزويجهمعن

المولىزواجيمقتونوكانوا،.صفوفهمفىويسيروابهمالموالىيقاسأن

ذلكفىويعتقدون،العربيةغيرمنالعربئوزواج،العربيةمن

مثللاينظرونكانواالعربمنالإيمانأقوياءولكن،والعارالنقيصة

المقياسوهوالاساسهوالإسلامأنيعتبرونكانوابلالنظرةهذه

والخسة.الشرفبين

المتعصبينبعضوضعهايكونوقد،الكتبتناقلتهارواياتهذه

ولطختالعربعنقالتالتىالشعوبيةأقوالعلىيبدوفيماردال!رب

العربمنوالامرالسلطةذوىمعظمرا!وقد،)3(الكثيرالشىءفيهم

تفضيلمنماحصلإلاحقوقهموأوفوهم،الاجناسمنغيرهمشعوز

للعربلاتزالكانتحيثالموالىعنالعطاتفىوتمييزهمالعربللجند

والاجتماعية.،السياسيةالقيادة

.4اةص3-الفريدالمقد/لمربهعبدابن)1(

.93صالأموىالحمرفىالموالى/البارالطيب)2(

.38-23عىلثعوبيةايارمجهالمجور/الدورىانظر)3(
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ليسموجودةكانتوالنسببالحسبالتفاخرنزعاتأنكما

قبائلهمأنفسهمالعرببينولكن،فحسبوالموالىالعرببين

(ولاتكوينهلمجتمعالطبيعىالتطورمظاهركلهاهذهولكنوفصائلهم

وعلى،الرسالةحملواالذينوهم،الجيشتألففمنهمالعربمن

وقد،بالميزاتيسبقواأنطبيعيافكان..الدولةبناةقاماكتافهم

..)1(والعملالزهنفىالأممنغيرهمسبقوا

ذكرمنخلقناكماناالناسيايها":تعالىقولهالكريمالقرآنوفى

كمأتقااللهعندكرمكماان،لت!ارفواوقبائلشعوباكموجعلنا،وأنثى

.)2(".خبيرعليماللهان

)3(بالتقوىإلاعجمىعلىلىلعرلافضل":الشريفالحديثوفى

آخطببنحمىبنتصفيةوسلمعليهاللهصلىالرسولأعتقوقد

..تزوجهاثملهجاريةأعتقعلىبنالحسينآنكما،وتزوجها

.كثيرةذلكمنوالامثلة

توضحالاقوالمنمجموعة)4(الخراجكتابهفىيوسفأبوويورد

هذهومن..الاخرىالاجناشمنغيرهممعالمسلمينالعربتسامح

:لقوادهيقولكان..الخطاببنعمرالخليفةآن:الاقوال

.386صالإسلاميةللدولةالماليةوالنظماظراج/الري!)1(

.213يةالحجراتصورة)2(

.الوداعحجةفىوصلمع!اللهصلىلالرصخطبةمن)3(

.125صانلراجكتاب/أبويوض!انظر)4(
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عمروبنحصينعنورواية،"ممالايطيقونصالذمةأهل"لاتكلفوا

بعدىمنالخليفةأوصى":قالانهالتإعنهرضىعمرعنميمونابن

وأن،ورائهممنيقاتلوان،بعهدهملهميوفىأنخيرأالذمةباهل

."طاقتهمفوقلايكلفوا

وحسنالمعتدلونسلكهاالتىوالمساواةالتسامحسياسةمنالرغموعلى

الامويةالدولةورجالولاةبعضاتبعهاالتىالتطرفسياسةفإنالمعاملة

وغيرهمالفرسمنالموالىازاءيوسفبنالحجاجمقدمتهموفى،العرب

كانالذىالاموىالحكمزوالعلىساعدتالتىالعواملمنءانت

ف!الجددالموالىاملعلىقضتكانتوان..العربىالعنصرعماده

منالموالىفوقف،)1(الحاكمبالشعبمساواخهمفىوطمعهمالإسلام

مقاومةالحجاجفقاوموا..المعارضةموقفالامويينمنالوقتذلك

ثورةإلىبانضمامهمالدفينوحقدهمسخطهموأظهروا،4عنيؤ

هـ)2(81سنةالامويينعلىالئورةأشعلالذىالاشعتبنالرحمنعبد

ولايةزمنالموالىمنوغيرهمالفرساضطهادحركةاستمرتوقد

منالرحيلإلىالعراقموالىمنكثيراضطرحتىالعراقعلىالحجاج

احتقروقد،وظلمهالحجاجعسفمنهروبا..الحجازإلىبلادهم

،الأخرىالأجناسجميعالعربيةالعصبيةبتأثيرالأمويينبعض

الضرائبعليهموفرضوا،العربمنأدقاجتماعيةمنزلةفىوءدوهم

.)3(العربعلىفرضوامماأكثر

.44صا!ربيةالادة/فلوتنفان)1(

11-01ص8-/الابقالمصدرالطبرى)2(

.69-15صوالحفارةالعرب/انلربوطل)3(
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آحسن...(999-69)الملكعبدبنسلمانإلم!الخلافةآلتولما

كما،)1(عهدهفىنفوسهمفاطمانتالموالىمنوغيرهمالفرسصعاملة

علىتنطوىمعاملة..)2((9901-ا)العزيزعبدبنعمرعاملهم

كثيروكانبغيرهموساواهمالحقوقفمنحهم..والانصافالعدالة

فجعلالأعطياتولايمنحون،خراسانفىالعربمعيحاربوحمنالفرسمن

.)3(وأعطياتأرزاقالهمعمر

فىيدخلونالذينالأعاجمباعفاءولاتهالعزيزعبدبنعمروآمر

علىالموالىمنوالمهرجانالنيروزهداياومنع،الجزيةدفعمنالإسلام

ازاءسياستهماتؤديهإلىفطنقدالعزيزعبدلابنعمرأنمنالرغم

يتقهقرلمانهإلا..المالبيتايراداتفىملموسنقصمنالموالى

الاسلاميعتنقمنكلعنالجزيةرفعفىبرأيهمتمسكاوظل،أمامها

سياسةواستعملت،خلفوهمنعهدفىألغىالمنصفالإجراةهذالكن

الجزيةدفععلىمواليهالإرغامالإسلاميةالولاياتبعضمعالعنف

)5(والاضطرابرةبالثويقابلونهمالموالىوكان،)4(الإسلامفىدخولهممع

الموالىمنهيعاقكانالذىالوضعهذالإصلاحمحاولةحدثتوقد

إصلاححاولإذ..)6()125-501)الملكعبدبنهشامعهدفى

.275-274صوالإثرافالتبيه/الممعودى)1(

.275صالسابقالمصدر)2(

.132ص8-الابقالمددرالطبرى)3(

.915صالإسلاميةالربيةالدولةفىالسياسبةالحياة./!رور)((

.58صالأموىالعصرفىالموالى/النجارالطيبمحمد)5(

.278-277صوالإشرافالتنبيه/المعودى)6(
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فرضأعيدأنهإلا..منهم(سلمممنالجزيةأخذوعدمالموالىحال

وقدالمواكمنوغيرهمالفرسأحوالفساءتأسلممنعلىالجزية

الولاياتسكانبينعنيفةومعاركداميةثوزاتذلكعلىترتب

)1(الأموىالجيشوبين

وغيرهمالفرسمنتقهروالتذمروالكراهيةالعداءروحوبدت

العلويينبنصرةوقاموا،الحاكمةالأمويةالدولةنحوالأعاجممن

الأمويةللدولةمناوئاقاممنوكل،الأشعثوابن،والمختار،والخوارج

العباسية،الدعوةلازرشدهمالمطافخاتمةوكانت،اشلفناكما

زمامالعباسيونوتسلم،الأمويةبالدولةأطاحتحتىلهاومناصرتهم

الحكم.

العربأنالموضوعهذاعنالحديثأختتمأنقبل..الإشارةوأود

الغالبفىعاملوهمبلالأحوالجميعفىالموالىمعالقسوةيستعملو!لم

لهمتركواحيثالعقائديةالنواحىفىوبالذات..متسامحةمعاملة

إلىيعمدواولم،الجزيةدفعأو..الجديدالديناعتناقفىالحرية

بديانتهمتمسكامنهمبقىمنعوملوقد،الإسلام.إلىتحويلهمفىالقوة

بعفجماعاتالفرس1ببلادهناككانفقد،حسنةمعاملةالقديمة

الفتحبعدالدينيةالحريةمنوافربقسطتمتعوا،الناريعبدون

اصطناعوجوبعلىالاسلاميصر):)3(ثرتونويقول..)2(العربى

.791-691ص8-الابقالمصدرالطبرى)1(

.923-338صمالإسلاالالدموة/ارنولد)2(

.157صالإسلامفىالذتأهل/ثرتون)3(
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والتزام،معاملتهابحسنويوصى،أمرهاعلىالمغلوبةالشعوبمعالرفق

."معهاالعدل

مهمةأعمالامارسواالموالىمنالاخرىوالاجناسالفرسأنكما

ونقمتهممنهابعضإلىالحدثحاصدرفىأشرنا..الأموىالحكمأثتاة

ضدهاائيرتالتىالحركاتلجميعومناصرتهمالامويةالدولةغلى

ماهوبقدرلهمالأموىالحكمم!املةمنتذمرهمنظرىفىسببهليس

لاستعادةومحاولة،ملكهممنهمسلبواالذينالعربعلىسخطهم

علىوالقضاء،الفاربوحكهمسلطانهموإعادة،القديمةأمجادهم

تمكنواحتىذلكلتحقيقجاهدينيعملونظلواوقد،العربىالسلطان

بالحكمالاطاحةمنالأمويةاللولةعلىالساخطةالادخرىالعناصرممساعدة

وتسعينإحدىزهاةالإسلاميةالبلادحكواأنهـبعد132سنةالأموى

غالبةالفارسيةالصبغةكانتالتىالعباسيةالدولةواقامة..)1(سنة

الد!ولةإقامةفىالفرسدورابرازسأحاولالثاقالفصلوفى،عليها

العباسية.

.228ص3*الذهبمروج/المحوث!)1(
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العباسيةالدعوةبداية

بالخلافةالمطالبةفىالعلويينودور

لهنقلااوالحكمنظامفىتغييرا،العباسيةالدولةقياميكنلم

ذإفحسبآخردونخليفةبيعةمجردأوأخرىإلىدولةمن

الإسلاميةالا2مةحكمفىالأمويينمحلالعباسيينحلولأنالحقيقة

تاريخفىثورةكانتلقد،الحاكمةالا"سرةتغييرمجردمنأكثر

الفرنسيةللثورتينماالاهميةمنلها،فاصلةنقطةتعينالاسلام

نتيجةالتغييرهذايتمولم،الغربتاريخفىأهميةمنوالروسية

بفعلتحققبلالحكمفىالانقلاباو،البلاطمؤامراتمنمؤامرة

استياءعنويعبرانيمثلان،الانتشارواسعىناجحينوتنظيمدعوة

.)1(السابقةالحكومةمنالشعوبمنهامةعناصر

المجتمعفىالجذرىالتغييرعلىوقدرةفعاليةللثورتالعباسيةوكان

المضىعلىالحاسيةالدعوةرجالساعدتالتىالا4مورومن،الاسلامم!

علىقامتالدعوةأن،أهدافهمتحقيقسبيلفىالأمامإلىقدما

العصبمةنارواستغلتدقيقاتنظمانظمتأيضاوأنها،دلنىأساس

!حخىء!تى

ال!راقفىالعباي!ةاطلافةداعتوقد،131صالتاريخفىالعرب/لوربىبرنارد)1(

عثرخمةفعددمبمصرالعباجونالخلفاءأماخليفةوثلاثونصبحةخلفاكاوعددسنة،2.

145صالقرعاقتاريخانظر-سةوخمونهـضماثنانخلافتهمومدة،ضينة
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ال!اسية.الثورةمهدخراسانفئا!ربطاقيئلبجنمشتعلةكانتالتى

!
والتىالحكمعلىالساخطةالعناصر،الايرانيةمنأفافىتوذاكهذاوفىق

واجتماعيةواقتصاديةسياسيةلاشبابوذلك،خراسانفىتكتلت

)1(.الأواخرالأمويينالخلفاةسياسةإلىتهزىاخرىوأسباب

الابتعادسياسةعلىسارواقدالعباسيينانفنجدالوراءإلىونرجع

نهايةحتىذلكأجلمنوالعملبالخلافةوالمطالبةالصراعحلبةعن

ستمتعين5،دمشقمنقريباالحميمةفىمستقرين،افجرىالاولالقرن

السياسةوهذه)2(سفيانآبىبنمعاويةن5بهفازواالذىباقطاعهم

العليىيودن-،عليهاسارالتىالسياسةمنالعكسعلىكانتالعباسيينمن

علىمقتلوبعدمعاويةزمنمنانفكواماالذينالآخرالهاشمييالفرع

فىوالراحةوالمالالرجالمنثمنأنجلىودفعوا،بالخلافةيطالبون

الشرممماالحقأصحابآنهميرونكانوالأنههم،عليهاالحصولسبيل

يدعونالإسلاميةالدولةآنحابإلىالدعاةأرسلواوقد،الخلافةفى

لذلك..ظالمينللخلافةمغتصبيناميةبنىويعتبرونإليهمالناس

اجتمعماوكثيرأ،والسريةالعلنيةالوسائلبجميعمناهضتهمعلىعملوا

.يوفقوالمأنهمإلاوالأشباعالأنصارمنألوفبعضهمحول

بالخلافة،الحسنابنهوبويعهـ،45سنةطالبابىبنعلىقتل

السياسية،الحياةواعتزل،سفيانأكأبنلمعاويةعنهاتنازلأنهغير

.هصالعباصالعصرفىال!!لىاالعا/عمودححن)1،

.28صالعا!العصرفىوالدولةانلافة/حلمىمحمد)2!
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أنهميرونكانوالانهمالعلويينمنكثيراسشياءالتصرفهذاأئاروقد

الكوفةأميرعلىوثارواالجصخوجمعوا،بالخلافةالأهويينمنأحق

منالكثيروقتلالثورةأخهدزياداولكن..%لأدوثبنالأموئ

..(1)الثائرين

يترقبونبالأمويينالدوائرمتربصينوكلوا،العلويونهدأ

لابنهالعهدولايةمعاويةاسندفلما،عليهمبهاينقضونالتىالفرصة

سنهمعاويةالذىالنظامهذاعنعلىبنيرشمحالحسيزلم..يزيد

بعدعضوضلمك5إلىالخلافةقلبحيث..لابنها!هدابتولية

آص!ابباتفاقالخليفةترشي!ىبتم..الراشدةالخلافةعهدقكانما

بدأهالذىالوراثةنفاإمعنبعيدا..المسلمينمنوالكلهةالرأى

ت!

)2(ليزيدهةالمباليعنواءتنع،الرعيةلامورالاصدمراعاةدونمعاوية

الحسينالكوفةأهكراسل..سفيانأفبنمعاوية،فاةوبعد

الحسينبعثلذلك..والمساندةبالنصرووعدوهعليهمليقدمعلىابن

كتبواالذينالشيعةليقابلالكوفةإلىعقيلبنمسلمعمهابن

..)3(طويتهمولصلامة،صدقهممنويتأكدالحسينيستقدمون

وآعطو3،وعاقدوهوعاهدوهوبايعوهفيهمالصدثولمس.الشيعةفقابل

.)4(والوفاءوالمشايعةالنصرةعلىالمواثيق

17اص-المأمونعصر/فريدأحمد،218صالطوالالأخبار/الدينورى)1(

الخميىتاريخ/بكرىالديار،191ص--6والملوكالرسلتارقئالطبرى)2(

.792ص2-نفيسأنفسأحوالفى

.346ص2-الهذيبتهذيب/حجرابن690صالطالبينمقاتل/الأصفهاق)3(

.342ص2-اليعقوبى(4)

(الفرصأثر6ع)
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عراثنابايعهأنهويخبرهبذلكللحسينعقيلبنمسلموءضب

رحاله،الحسينفثحد..)1(الحضورمنهويطلبالكوفةأهلمنالفأ

الثاقاليومف!وذلك،الكوفةقاصدأوخرج،معهاسرتهواصطحب

أصهحابهمنكثيرأأنمنالرغمعلى..!06سنةالحجةذىشهرمن

الكوفةأهلفعلبماوذكروه،الكوفةالىالخروجبعدمنصحوه

:اضوهنصحوهممنوكان،قولهميسمعفلمقبلمنوأخيهبابيه

عمر،وابن،العباسبناللهعبد:عمهوابن،الحنفيةبنمحمد

.)2(مطيعبناللهوعبد

فقدعقيلبنمسمعمهابنالكوفةلأهلالحسينمندوب51،

)3(ومتابعةبحثطولبعدزيادبناللهعبيدرجالأيدىعلىمصرعهلقى

التميمىيزيدبنالحرأرسلالحسينبقدومزيادبنال!عبيدعمولما

الحسينالقوةهذهقابلتوقد،فارسالفمنتتكونقوةراسعلى

الحسينيترقبونوجيشهوظلتقدمهومنعتالكوفةمنبالقرب

9بمغرةفىوذلكالفراتشاطىءعلىبكربلاءالحسينفأقام..وصحبه

هـ.61سنةمحرم

وقاصأبىبنسعدبنعمربقيادةجيشازيادبناللهعبيدوارسل

حانو،رجلآلافآربعةللحسينالمواجهالأموىالجثلىوأصبح

.035ص2-الهذيبكذيب/صبرابن)1(

،54ص3-الذهبمربىج/المعودى،246صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

.792ص3-اظيىداريغ/يكرىالديار،21ص3-خلدونابن

.352ص2-التهديبكذيب!أحبرابن)3(
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بيتهأهلمنرجلاوسبعيناثنينوقيلودتيناثنينفىالحسين

يخلواأنالخسينفيهطلبحوارالطرفينبينودار)1(وأصحابه

فيهليرىمعاويةبنليزيدببعثوهأو،أفحيثمنويعودسبيله

لهرجالهأحدفيكونالمسلمينثغورمنثغرأئإلىيسيرأو،رأيه

.)2(عليهمماوعليهلاهلهما

رفضولكنه،زيادبناللهعبيدعلىالأمرسعدبنعمر.وعرض

وأصحابهبهيبعثثمومن،ح!4علىينزلانالحسينمنوطلب

علىغلبولكنه،القتالإلىالحسيناضطر.لذلك..)3(إليه

مجزرةفى)4(بيتهوأهلرجالهمعظمبر..بكربلاء..وقتلأمره

محرملضهرمنالعاشراليومفىوذلكالأبدانلهاتقشعررهيبة

صص-!روا.(هـ)61سنة

342ص2-/اليعقوب(1)

236-235ص6-والملوكالرصلتاربخالطرى)2(

الخلفاهتاريخفىالأنباهنحطوطة/العراق،236-235ص6-الابقالمصدر)3(

2-الخميستاريخلملمبكرىالدبار،352ص2-التهذيبكذيب/حجر.ابن16ص

.892ص

طالب،افيبنعلبنالباس:كربلاهموقعةقواخوانهالحينأولادقتلمن)4(

طالب،أبىبنعلبنوعمان،طالبابئبنعلبناللهوعد،طالبابطبنعلبنوجعفر

جحفربناللهعبدبنومحمد،طالبأبىبنجمفربناللهعدبنوعون،اطينبنوعلى

عوطةانظر..طالبأبىبنعملبنوملم،طالبأببنعقيلبنوجمفر،طالبأبى)بن

.كربلا،وقمةتيقل:طالبأبىبنعقبلبنسلم.53ورقةالأنى.لعقلاالأن!رياض

فىاتذكرةمخب!وطة/المقريزى221ص6-والملوك!رطقاهـفيالطبرى)5(

.892ص2-الخيىتاريخ/بكرىالديار،66ورقةالتاريخ
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..الحسينقتللماانه%طفابنعنروايةحجرابنوينقل

تعددرواياتنقلكما..نهاراالثواكبوظهرت2السمااسودت

مدىفىقيلومهما)1(،الحسين.قتلبعدظهرتومعجزاتآبات

الفاجعةهولعندقيقتعبيربلاشكفهى..الرواياتهذهمثلصحة

الحادثبهذاالإسلاكىالعالمآرجاءعمتالتىوالأصىالحزنوموجة

الخطير.

عر!!رعم!ؤثم!أ!ع!!ر!

العالمهزتؤقد..كبيرصدىكربلايملمذبحةكانأنهشكولا

مححاحبويقول،اميةبنىعلىسيئةنتائجهاوكانت،الإسلاى

واستفظاعاطااستعظامافيهاالقولأحبلاقضيةهذه":)2(الفخرى

مأساةتركتوقد،"منهافحشااعظمالإسلاافىيجرلمقضيةفإنها

عنلقعودهمالندامةكلوذدمواالشي!ةقلوبفىشديداوقعاكربلاء

-ثأرهدونالاستماتةإلالذلكلاكفارةأنورأوا..الحسيننصرة

.)3(التوابينأننهسهموسموا

بينونشرهادهاسرفىوبالغواالمأساةتلكحوادثدغاتهمواستغل

وأحىمبح،كثيرينانصاراؤاكتسبوا..والحجازوفارسقالعراأهل

.)4(الأ.ويةالدولةكيانيهدد%طيرشأنللعلويين

.354ص2-الهذببكذيب/حجرابنانظر)1(

.601صاللطانيةدابالآفىالفخرىابن!)2(

.236ص3-العوالىالنبومحمط/المكى)3(

.-1213صالحبايةالدولة/خيفةحسن)4(
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الخزاعىصردبنسليمانيتقدمهمالتوابونقام.هـ.65سنةوفى

إلىالخلافةوليردوا،الحسينلدمانتقاماأميةبنىضدبثورتهم

التوابينثورةفىأسهموقد،اخفدتثورتهمأنإلا..البيتآل

وكثيرصردبنسليمانوقتل،العربعلىالناقمينا!ليامنعدد

.)1(آصحابهءن

الشيعةتحركت64سنةفى":)2(مخطوطتهف!اليمافىويقول

وتلاومواوندمواذلكفىوتكاتبوا،الحسينبدمللطلببالكوفة

عليهمقدمفلما..للحسينبدعوتهمكبيرآخطأأخطأواقدأنهمورأوا

عنهملايغسلأنهورأوا،يؤازروهولم،.ينصروهولم،اجابتهتركوا

مشاوراتوبعدالشيعةواجتمع.."فيهالقتلأوقتلقتلهإلامنقتلهفىالإثم

فيهموخطب،الخزاعىصردبنسليمانعليهمأمروا..وتلاوموحوار

حلتالتىالمصيبةبهولوذكرهمهممهمفيهاشحذخطبةصردبنسليمان

بخذلانهاقنرفوهالذىوالاثم،علىابنالحسينالله7رسولسبطبقتل

ابينحركةعنالحديثفىاليماقويستطرد)3(نصرتهعنوقعودهم

!لكالحسينبدمللطلبالتوابونشخص!65سنةفى):ويقول

النخيلة،فىبهمفعسكرصردابنخرجالسنةنفسمنالآخرربيعفى

إلامعهكانمماألفاعشرستةمنيوافهولمأصحابهينتظرواقام

.236ص3-العوالىالخومكط/المكى)1(

الطبرىأيضاانظر،91ورقةرالأخباراليرمعرفةفىالأخباركنز/نحطوطة)2(

.48-،7ص6-والملوكالرصل

.91ورقةالابقةاخطوطةءفىاغطةتفصيلانعلر)3(
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رأسعلىزيادبناللهبعبيدلاوالتنئالنخيلةمنفسار.اآلافأربعة

،65سنةالأولىجمادممتمنوالعشرينالمثافىفىوذلكالأموىالجيش

الذينالنبىأهلإلىالأمرورد.وابنهمروانخلعإلى.الشيعةودعتهم

مروانبيعةإلىالشامأهلودعاهم،قبلهممنوالكرامةبالنعمةاللهأق

ولمدةالطرفينبينالمعركةودارت،صاحبهعلىكلفابىوابنه

اصحابهوجميعصردبنسلمانوقتل،الشامأهلوتكاثر،أيامثلاثة

)1("مستميتاقنالاقاتلواأنبعد

المسرحعلىظهر،التوابينثورةفيهاشتعلتالذىالوقتوفى

بالحيلعرفالثققإبىآ:يد!مغامررجلالسيايى

!)2(الحسينبثارالآخرهوونادى،والمخادعة

)3(الأمرهذاوولاهبذلكأمرهالحنفيةبنمحمدانتظاهروقد

علىابداهممااستنتاجاوذلك،علىلآلولائهصدقفىشكوقد

لهؤالدعوةمبايعتهيريدالمختارلهكتبحينماالسجادالحسينابن

وأظهرالنبوىالحرمفىالأشهادرؤوسعلىوسبهاجابتهرفضحيث

أخفكانالمختارمعالحنفيةبنمحمدموقفأنإلاوفجورهكذبه

منممشورةالمختارعيوبعنسكتحيثالحسينبنعلىموقفمن

02،21،22ورتةالابقةا!طوطة)1(

الذهىلم/،23ص3-خلدونابن،39ص7ءوالملوكالر!ختارالطبرى)2(

.07ص3-الإسلامناربخ

.24ورقراليرمعرفةفىالأخيارنحطوروكتر/اإيماق)3(
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رجاله،وكثرحولهالشيعةوالتفتالمشارامرفاشتد)1(عباسابن

افتعلوقدالشيعةوجوهمعقابلهآنبعدالأشتربنابراهيم4إلبوانضم

مبايعةالىفيهالاشتربنابراهيميدعوالحنفيةابنلسانعلىكتابا

يدهبسطحتىبهومازالواالبيتوأهلالحسينبدموالمطالبةالمختار

المختارإنويلاحظ)2(ظهرهواشتدالمختاربهفقوىالمختاروبايع

خطابوافتعالالأشترابنمقابلةفىوالخداعالمكراسلوباستعمل

بدمبالمطالبةأمرهالحنفيةابنأنافتراتوتظاهره،الحنفيةابن

الأمروولاهالحسين

الأموىالحكمعلىالناقميناهـالىمنكثيرالمختارساندوقد

أمرعظمؤبهذا،العربالشيعةمعجنبإلىجنبايقاتلونوصاروا

خلقامنهموقتلالحسينقتلةوتتبع،الكوفةعلىواستولىالمختار

وعمر،الحسينردمصاحبزيادبناللهعبيد:بينهممنكثيرأ

ومن!يومالحسينحربتولىالذىوقاصأبىبنسعدابن

أهلميلفزاد،الحسينيالثاراتبالمناداةقومهيامروكان،معه

وبعث،.بالبصرةلهبالبيعةونودى،)3(لهومحبتهمإليهالكوفة

بنمصعبيدعلىأخمدتثورتهأنإلا،)4(الحجازلغزوجيشا

.74ص3-الذهبصوجالمعودى)1(

كزءطوطة/أيماقا،66ورقةالتاريخقالتذكر-مزتجخبمخطوطة/المقريزى)2(

.25ورقةالأخيار

نحطوطة،75ص3-الذهبمروج/المعودى،925ص2-اليقوبى)3(

.24ورقةالأخياركتر

.134ص!-/والملوكالر!تاريخالطبرى)،(
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.)1(أمرههـوانتهـى67سنةرمضان14فىوذلكالمختاروقتلالزبير

نأعلىالمؤرخونيجمعيكادالثورةهذهطبيعةتحديدوفى

فىحقيقةأقحينعلى،الحسينبدميطالبكانالأمرظاهرفىالمختار

السلطةعلىالحصولفىوأهدافهمطامعهلتحقيقيسعىكانالأمر

أيامهأواخرف!ثورتهحقيقةعناللثامالمختاركشفوقد،والجاه

المختارأنفيروى..با!لإكوايقنبهآحاطواقدالأعداءرآىلما

مصعبأقبلالامارةقصرود%لبالكوفةوترصنأعداؤهطاردهدا

المختارفقلق،يوماأربعينوحاصرهءلإمهةراخ-ىالزبير30إا

وكان-الأشعرىمالكبنللسائبوقال،شديداقلصاالحصارهذاءن

لاعلى..آصابناءلىلنقاتلبناأخرجالشيخأي!ا:-4-اصتمن

بههذاقيامكأنالناسظن.لقداسحاقابايا:وقالالسائبفاسترجعالدين

فاق،دنيالطلبإلاماكانلعمرى:لاالمختارفقالالإ(دينونهالآمر

علىالزبيربناللهوعبد،الشامعلىغلبقدوانمربنالملكعبدرأيت

،العروضعلىالحرورىونجدة،البصرةعلىومصعبا،الحجاز

ولكن..منهمواحدبدونولستخراسانعلىخازمبناللهوعبد

.)3(الحسينبثأرالطلبإلىبالدعاءإلاأردتماعلىأقدرماكنت

*-3

/الذهـى،91ورقةالأخياركنزمخطوطة،66ورقةالتذكرةنحطوطة/المقريزى()1

.07ص3-الإصلامتاريخ

الدين.خدمةشيلفىأى)2(

901صالأموىالعصرفىالموالى/رالنجا،703صالطوالالأخبار/الدينورى)3(
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بحقطالبقامتالتىالحركاتهدأتالمختارحركةاخمادبعد

الكوفة!إلىاهـقدم2اعاموفى،الزمنمنفترةالخلافةفىالعلويين

إليهوتقاطرواالشيعةحولهوالتفتطالبأبىبنالحسينبنعلىابن

ضدعلىبنزيدقيامأسبابفىاختلفوقد،صوبكلمن

كانبمالطالبهالعراقؤالى...عمربنيوسفإنوقيل،الأمويين

وأالعراقعلىأميرأكانحينماالقسرىاللهعبدبنخالدعندهأودعه

وقد،قيمتهايسددولمالصسرىقبلمنعليهبيعتآرضبقيمة

أنذى..الملكعبدبنهشامالخليفةمنالإهاناتلبعضتعرض

حبسبعدبالمقابلةلهأذنأنهإلاإليهشحصآنبعدمقابلتهرفض

،عندهمنزيدفخرج،مقابلتهيحسنلمولكنه..انتظاروطول

آسلفنا،كماالشيعةحولهوالتفتالخروجوقررالكوفةإلىوسار

الأنصارفتكاثرجمهاالانطلاق؟كيفيةةالدعهأحواليتدارسونوأخذوا

.)1(بهوتعلقواحوله

زيداقامةيخشىهشامكاناخرىناحيةومنناحيةمنهذا

الجذاببأسلوبهالسحرىلتأثيرهحولهالشيعةوالتفافبالكوفة

زيدايأمرآنالكوفةلوالىأوعزوقد،والأعوانالأنصاراكتسابفى

بهلحقتالشيعةآنإلا..منهازيدفخرج،الكوفةمنبالخروج

ألفمائةومعك-اللهرحمك-عناتخرجاين":لهوقالوا،وأعادته

دونك،اميةبنىبهانيضربووخراسانوالبصرةالكوفةاهلمنسيف

3-العوالىالجومممط/المكى،941ص3-التهذيب!ذيبحجرابن)1(

.237صر،
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يناشدونهزالوافماعل!!ابيسيرةع!ةإلاآالثاأهلمنقبلناوليس

عمر:بنمحمدلهفقالوالمواثيقالعهودأعطوهأنبعدرجعحتى

منآحدقولتقبلولمبأفلكلحقتلماالحسينأبايااللهأذكرك

الحسينجدكأصحابآليسوا،لكلايفونفاخمهميدعونكالذين2هؤلا

الناسيدعوبينهمزيدوأقام.)1(ي!يرجعوأبىآجلةقال؟علىابن

بينالفىءوقمالمحرومينواعطاحم!الظالمينوجهادالضعيفنصرةإلى

مهوباب،إليهمالحقباعادةالبيتآهلونصرةالمظالموردبالسويةأهله

أصحابهوأمر)2(ألفاأربعونوقيلرجلألفعشرخمسةذلكعلى

بالاستعداد

،للثورةواستعدادهزيدخبرعمربنيوسفالعراقوالىبلغوقد

ولما،عليهللقضاءاستعدحركةمنوتثبتهلزيدنسبمماتأكدهوبعد

وعزمتالعاقبةخشيتزيدبخبرالعراقوالىبمعرفةالشيعةعلمت

وسألوهورؤساؤهمالشيعةوجهاثإليهواجتمع،زيدبيعةنكثعلى

احدأماسمعتلهاوغفراللهرحمهما":زيدقالوعمربكرآلىفىرآيه

فتراجعوا"عليايظلمالموآنهما،الخيرإلافيهمايقولبيتىأهلمن

زيد،جوابورفضوا،)3(ا(هؤلاءيظلمكلماذا":وقالوا.عنه

135صالطاليينمقاتل/الأصفهاف!)1(

الطالبينمقاتلالأصفهاق،265ص8%والملوكلرسلنارخالطبرى)2(

233ص5-الكامل/الأثيرابن،135صوالملوكلرصلتاريخ

يظلموكا-أميةبنىيعنرن-عليهمثرتالذينان":وقالوايزيدعلىردوا)3(

."؟عليهمثرتفلماذا
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محمدبنجعفر):الواوة،نرفضكنحن":وقالوادعوتهورفضوا

)1(اي!ىفضةزيدفسماهمابيهبعدأمامناالباقر

الولاةفىصدقواممنقليلالامنهميبقولمزيدأصحابوتفرق

يوسفالعراقوالىوقابل،)2(اليهالمعروفون!نسبةوهمله

بشجاعة3شيعتهمنمعهبقىبمنالأموىالجيشرأسعلىعمرابن

واستمر،وعدتهاستعدادهوضعفرجالهقلةعزيمتهعنيثنهلمواقدام

حركتهبذلكوانتهت،بالكناسةوصلبمصرعهلقىحتىيقاتل

)3!سنةطىذلكوكان

وسلمعليهاللهصلىالنبىأنحذيفةعنرواية)4(الكتبىوينقل*!"

بيتىسمىأهلمنالمظلوم"ان:وقالوبكىحارثةبنزيدإلىنفر

،!هذاسمى.امتىمنالمصلوباللهفىوإلمقتول،هذا

علىبنزيدبنيحيىعمربنيوسفيدمننجواالذينمنكان

إلىبالخروجعليهأشيرحيثخراسانإلىومنهاالمدائنالم!ففر

ص5-الكامل/الأثيرابن،272ص8-والملوك/الرسلتارخالطبرى)1(

المكى/،36ص2-الوياتال!ى/فوات،99ص3-خلدونابن،242-243

237ص3-الحوالىالجومكط

،251صا-الأناقةم!ثر/القلقثتى،36ص2-الوفياتفوات/ال!!)2(

0142ص3-الهديبتهذيب/حجرابن

3-التهذيبتهذيب/حجرابن،702ص3-الذبمروج./الممودى)3(

الدعوةطيمة./!رفاروق،137ص3-ال!والىالخومحمط/المكى،941ص

011صالباية

،35ص2-الويخاتفوات/ال!!)4(
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عمربنالحريضعندبلخفىوأقام،)1(شيعةلهمآهلهالأنخراسان

بيحيىسياربننصرخراسانفىالأموىالأميرعلمولما(داودابن

.)2(زيدبنالوليدا!يفة!أمرأطلقهآفإلا..السجنإلىأخذه

الأمويينبجوروينددالبيتلآلالدعوةيجددزيدبنيحيىشرع2

:)3(الكتبىويقول،المناصرينمنعددحولهفالتف،وعسفهم

معهبالقيامووعدوهوباي!!هكثيرخلقيحيىعلىبخراساناجتمع."

فوجهاميةبنىعلىبهموخرج،"الطاعةلهوبذلواأعدائهومقابلة

يحيىجسموصلبوأعوانهنجليهقضىبجيشسياربننصرإليه

)4(الجزجانمدينةبابءلى

سبيلفىاميةبنىضدالعلويونبهاقامالتىالثوراتسلسلةوفى

معاويةبنجعفربناللهعبدثورةوالسلطةالخلافةعلىالحصول

أعلن،!127سنةشرارتهااطلقتالتىجعفربناللهعبدابن

وقتلالكوفةفىالأموىالجثلىوقاتل،محمدآلمنللرضاالدعوة

وعبيدهاالكوفةأهلمنمقووأتاه،المداؤنإلىوخرجأصحابهمنعدد

وهمذاروقموحلوانالب!حرةومباهالكوفةمياهعلىفغلبحهموخرج

247ص5-الكامل/الأثيرابن،153صالطالبيينمقاتل/الأصفهافى)1(

271ص5-الكامل/الأفيابن)2(

الإطدمتاريخ/الدهىانظر،36-35ص2-الويخاتفوات/الكتبى)3(

181ص-5

الويخاتفوات/الكتبى،158-157صالطاليينمقاتل/ايأصفهاق)4(

83ص2-
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الموالىويد!احدساعدهوقد،)1(وفارسوالرىوآصبهانوقومس

بفارسربرفىعاالقدرعظيموكان،يشكربنىمولىموسىبنمحارب

لاحقبجب!هبيرةبنعمربنبزيدقدمؤملنفسهبالبيعةاللهعبد

)2(نهايتهكانتهراةنواحىوفى%راسانإلىفهرب(.اللةعبدبه

الداميةوالأحداثالمآسىمنسلسلةالعلويينتاريخكانوهكذا!ض

وتقوي!السلطةعلىالحصولسبيلفىوالقتلالتعذيبمنأصنافالاقوا

الدينيةبالصيمالتمسكومحاولة،اميةبنىدولةفىاضهرالذ!الاعوجاج

؟لأ!.--ططراالتوفيقوعدمبالفشلتنتهىكانتلاتهممحاوأنالا

بعيدمنالأحداثيراقبونالعباسيونعمهمبنوصطنابينما

والعلوييزالأمويينبينتدورالتىوالحروبالخلافاتمنويستفيدون

ودعوتهمالعباسييندعاةومتابعةمراقبةعنللأموييناشغالاذلكفىلأن

يكلمصادمةأومواجهةدونجذورهاوتمتدتنمووبذلكالسرية

دوذمحمدآلمنللرضايدعونكازاالدعاةإنحتىالأمويين

الدعودبتغذيةأالاتهاإصبعكانتلذلكالدعوةصاحبد-ديد

الأمويةالدولةضدوحركاتهم3لثوراالعلويينإلىتضيرخلاياهاوتنظيم

الأمويينةنظرفىالراحةإلىمخلدونفمسالمونالعباسيونأما-المتكررة

ويقدموذالثوراتيعلنونالعلويون،الوضعهذاعلىالحالواستمرت

167صالطالبيينمقاتل/الأصفهافى)1(

فاروؤ،64ورقةالأتياركزمخطوطة،372ص5بمالكامل/الأثيرابن)2(

011صالعبهايةالدعوة!مة/عر
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!ضصر!!ريمم!لجطقعال!مصصىحؤ96لأمحع!ااصس!كبآ!يث

الب!مرب"لدعوتهمتنظيمهمخلالمنيعملونوالعباسيون،الضحايا

،حروبمنوالعلويينالأمويينبينيحصلكانممامستفيدينبصمت

الناشئة.دعوتهمعنبعيدأرهمأنفاإويصرفالامويينيشغلذلكلان

ء

مىمنذال!السياسيةفكافت"الاالعباسيةالدعوةلدالةعشعبهأما

-ءب
العربية،الدولةفىكبيرانقلاببحدوثتنبىءالهجرىالثاقالقرن

فيهأخذالذىالوقتف!حزباهماوقومم!والشيعةالخوارجانصارفكثر

علىالاموىالخلافةبيتوانقسم،أميةبنىدولةفىيدبالضعف

الملكعبدبنيزيدبنالوليدالخليفةبينالحربوقعتحتىنفسه

المضرثحية،تناصرهالاولوكانالملكعبدبنالوليدبنيزيدوبين

كما126سنةالوليدبقتلالحربوانتهتأىليمنيةتناصرهوالثاق

وكان،)1(والملذاتباللهوالمتاخرينالامويينالخلفاءبعضفمسا

،)3(الزنديقمروانبىبخلبحيلقب)2(يزيدبنالوليدالخليفة

كانأنهاشهدلهبعدأ")4(وفاتهبعدقالأنهسلمانأخيهعنوروى

الأنسرياضنحطوطة/أبوشجاع،37ورقةالاريخغتصرمخطوطة/الكازروق)1(

،421عىالقرماقتاريخ،273ص5-الإصلامتاريخ%الدهبى،57ورقةالأنىلعقلا.

178-173صالعامالمربتاريخصديو

بلغلما"12-11"ورقئالخلفاءتارفيفىالأنباء"مخطوطهفىالعمرافىيقول)2(

الظهرقبلب!كرهالعمةهذهلأتل!ينوالله:قالثامموتالمالثعبدبنيزيدبنالولد

جداالدينقليلخمارافاضافاجراوكان،ونامصكرحتىوثلثوثقوشربهرس!وأخذ

."سكرانوهوالجمعأياميخطبوكان

2د6ص4-الويخاتف!إت/اليهبى)3(

252ص!ابقالمعدرأ)4
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ماجنافكاناطكعبدبنيزيدأما-،نجاسقاماجناللخمرشروبا

))1(الماجنيزيديسمىوكان،والملذاتبالشربمنهمكا

!ء

على2لص!ينافياش!تالأمويةالدولةفى.الاحوالفسادآنشكولا

المطالبةانتقالتردالمصادرمنكثيرأأنإلاالحكمنيلإلىا)ظلع

محمدبنعبداللههاشمأبىإلىالعباسيبنإلىالعلويينمنبالخلافة

الأولالقرنمنالأخيرةالسنواتفىالعلوييقرأ!!4الحنفبابن

فأكرمالمللثعبدبنسليمانللخليفةزبارةفىحإنحيثالهجرى

وخافه،.عليهماحسدهوعلصهفصاحتهمنرأىآنهإلاوفادته

طريقهفىوهوسمهمنلهفد!ر،لنمسهيدعوأنخشيةقتلهفدبر

عرجأجدهبدنوهاشمأبوأحسفد15.،!89سنةالهلمراةإلى

العباسبناللهعبدبنعلىفيهايقيمكانحيث)2(الحميمةالى

ولدهإلىصائربالخلافةالمطالبةأمرأنفأخبرهمحمدوابنه

هاثمأبىشيعةوالتفتالإكلامةفىبحقهوأولادهعلىإلىوأوصى

)3(لهموالدعوةنصرتهمعلىوقاموا،وبنيهعلىحول

مائةسنةفى:")4(التذكرةمنتخب-مخطو!4فىىالمؤربزوبقول

اللةعبدهااباأنوهاوبدالعباسيةالدولةبدأت الحنفيةابنبن!صمحمد

حوائجهوقضىبههـفأعجب89سنةالملكعبدبنسليمانعلىقدم

323صالابقالمصدر)1(

.ؤالعقهمنمقريةعلىالميتالبحرمنالجنوبإلالصراةأرضفىةصفيرقريةالحمي!ة)2(

35ص5-الكامل/الأثيرابن)3(

.08ورقةالتاريخفىالتذكرةنتخبنحطوطة/المقريزى)4(
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بذلكأحسبسمهالشراةشارففلما..سمهمنإليهوضموصرفه

بناللهعبدبنعلىبنءحمدعمىابنإلىبىميلوا4لأصحابوقال

فلمافىمشقأرضالبلقاءكورمنالشراةمنبكذايوجدوهوالعباس

وعرفهأسرارهإليهوأفثىولدهإلىصائرةالخلافةآنأهلهإليهصار

.."دءاقلمثفوجهالمائةمضتإذا:لهوقالدءاته

واستجاب،الدعاةوبعثانائةرأسعلىةالدءومحهدبدأثموكلنص

القادمة.الصفحاتفىسنتبيقكماالناسله

للعباسيين:هاشمأبىتنازلفىالقولتحقيقا،

المؤتمرفىممابدليلالرواياتهذهصحةفىيراودناالشكان

أقطابضموالذى،الأهوىالعصرأواخرفىالحجازفىعقدالذى

التىالوسائلفىوتناقشوا،والعباسيينالعلويينمنالهاشمىالبيت

للخلافةيرشحونفيمنونظروا،الأموىالحكمعلىالقضاءإلىتؤدى

محمدوهوالحاضرينأحدعلىاختيارهمفوقعمساعيهمنجاححالةفى

)1("الزكيةبالنفسالمعروفطالبألىبنعلىبنالحسنبناللهعبدابن

،-

لما..العباسيينإلىالأمرباسنادصحيحةهاشمآلىوصيةكانتولو

بالخلافة.بحقهمواحتفظواعلوىلخليفةالعباسيونبايع

اللهعبدبنلعلىهاشمأبىوصيةبعديكفوالمالعلويينأنكما

ظلوابلالخلافةفىالمطالبةعنالإمامةفىبحقهواولادهالعباسابن

التاريخ/حنعل،131-013صاللطايةدابالآفىالفخرى/طباطاابن

.332صالعامالإسلا!
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وآخرهاالخلافةعلىالحصولأجلمنمستمرةوثوراتدائبسىفى

ابنهوثورة،طالبأبىبنعلىبنالحسينبنزيدثورةرأيناكما

وقعتالثوراتهذهوكل،معاويةبنجعفربنالدهعبدوثورة،تحيى

بالخلافة2هؤلاطالبلماحقيقياامرأالو!يةكانتولوالوصيةبعد

ها!ثمابىالعلوىالزيمبتنازلانتهىقديكونذلكفىحقهملان

نتساتلأنناعلى.بذلكلهووصيته،الخلافةعن..وأولادهلعلى

حقوقيلغىحقهعنشخصتنازل!!الحالةهذهمثلفى

الآخرين؟

-

تنازلهيصبححتىالسماءمنالوحىيتلتىنبياهاشمأبوكانوهل

؟؟لهمالولاءعنالناسوصارفاالبيتآللحقوقمضيعا-وقعلو-

عنهاشمأبىتنازلخبرا!!(نالمرجحمنولكن

بذلكووصيتهوأولادهالعباسبناللهعبدبنعلىإلىالإمامةفىحقه

العلويينولاةوليكسبواالشرعيةالصفةبالخلافةمطالبتهملاعطاء

لان..ومؤازرخهم!الفرسوكذا،خطرهمويتجنبوا

تناز)واماومتى،بالخلافةأحقأخهمويرون،العلويينيؤيدونالفرس

والسىبهالمطالبةالعباسيينحقمنأصبحللعباسيينالحقهذاعن

تضيف4.فى

الوتتوجدعلىبنمحمدالعبا!ىالزعيمفانالادمورتكنومهما!

الحياةمعتركفىوالدخولنثاطهلممارسةسانحةوالفرصةمواتيا

حياةفىحتىالدعاةوأرسلالدعوةوبد(الأمرزمامفىفأخذ9"الياسية

-
(الفرسأثر-7م)
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مركأمنلهدعاةأولبعث)ا-(!وقدء117سنةإلىعاشالذىوالده

بن:!العبد؟!و!وهمهـ)2(001سنةالحميمةعوته

العراقإلىسسرةدعث،!االعطار!خنيس!،!ماالسراج

راجحعقلذامحمدوكان،)3(خراسانإلىبعثهمالآخرينوالثلالة

نقلأنرأىلذلكوتقديرهاالا"مورتصريففىحنكةولهودهاء

والتمهيدالا4مةآفكارباعداديسبقأنلابدلبيتبيتمنالسلطان

الفشلعاقبتهاتكونانالمرجحمنمفاجئةمحاولةكلوأنالنقللهذا

شيعتهإلىبالحر!فعهدالمصحوبةبالاناةالأمربهذايسيرأنفرأى

صاحبتسميةدونالبيتأهلولايةإلىالناصيدعوندعاةيؤلفواأن

.)!ا(أميةبنىمنعليهالدتلضفا

المنهجفىسياستهوحسنوحذقهعلىبنمحمدمهارةوتتجلى

الدعوةمنهاتنطلقالتىالبقاعاختيارفىسواءلدعوتهرسمهالذى

الدعوةأسلوبؤتحديد،الدعاةومهنةالدعوةشعاراتاختيارأو

ص3!-علا

للدعوأأمركزآ%اختارفقد،الناسمعالتعاملوطريقة

الظاهرأف!صغيرةقريةوكانتوالتدبيرللتنظيمومقرألهاومثطلقأ

الجغرافىموقعهالهاكانالواقعفىولكنها،السياصىالمسرحعنبعيدة

علىوتقعالتجاريةالقوافلخطعلىتشمرفكانتحيثالخطير

الحج.طرقملتبئمنمقربة

.17ورقةالمبايةالمناقبنحطوطة/البمرى)1(

والاريخابىء/المقدص،135ص8%والملوكلرصلتاريخ/الطبرى)2(

9404رقةوالأخياركزنحطوطة/اياق،95ص

.31-316صه8!والملوكالرسلبخنارىالطبر،333صلالطوالأنجارا/الدينورى)3(

.14-13ص2-يةال!!الأمتاريخمحاضماتبراظضرى)4(
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البيتلآلبالولاءالمعروفةوهىالعراقلدعاةمقرأا!ك!فةواتخد

الأوامريحملونالذينفيهايلتتىالاتضالانقطةكانتأنههاكما

نتائجلعرضخراسانمنالوافدينالدعاةمعالحميمةمنوالتوجيهات

وليتلقواخراسانمناطقفىالدعوةنشرسبيلفىوجهودهممساعيهم

.الجديدةوالتعليماتالاوامر

!

عمقعلىآخرلدليلالدعوةلنشاطمقراخراساناختيارأنكما
!ىصى

سرعنلاحقموضوعفىأتحدثوسوف،علىبنمحمدوادراكفهم

ذلك.علىترتبتالتىوالنتائجالدعوةلنشاطمقراخراساناختيار

علىساعدهفأمرالمهنةوكذا،لدعاتهاختارهالذىالشعارأما

آلمحمدمنللرضاةبالدعودعاتهأمرفقد،واستمرارهاةالدعونجاح

يظنهاغامضةدعوةوهى،اسلفناكماالدعوةصاحبتعييندون

أخهاالخراسانيونويعتقد،اجلفممنوأنصارهمالمخلصونالعلويؤن

أحدعلىبنمحمدأوصىوقد..)1(الالهىالحقصاحبتعنىانما

منللرضادعوتكفلتكن):قائلاالسراجعكرمةأبووهودعاته

توثقترجلعنالاأحدكلمنمستورااسمىوليكن،.حمدل3

.)2(،بيعتهوآخذتمنه

فىصاحبهاوبقى،وأيدوهاالدعوةحولالناسالتف..لذلك

ولدولةاصلافة/حل!ىمحط،29ورقة!ذكر-نتخبنحطوطة/ا!ريزى)1(

.31صالع!باسالعصرفى

.403صالباصيةلدعوةطيعة،01،صالعبايةاللولةأخبار)2(
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مهنةيتعاطواأندعاتهعلىأشاروقد،الأمويينقبضةمنمأمن

وغرسالدعوةفبثأمرهمحقيقةأما..ياظاكاويظهرواالتجارة

عيونعنهدفهماخفاءفىذلكساعدهموقد،القلوبفىجذورها

فجابواالمستوياتمختلفعلىالالتقاهـبالناسمنمكنهمكمااميةبى

العباصىالزعيموبقولشبهةاثارة0دونخراسانلىواسعةمناطق

والعملاللهبتقوىأوصيك":)1(دعاتهلأحدوصيتهفىعلىبنمحمد

اللهالاكتبإليهتذهبفيماخطوةلاتخطوأنهوأعلم،مرجعكليوم

حتى،أمركمنشيئاولاتظهرن،سيئةبهاعثكوحطحسنةبهالك

تاقثمإليكألقماإليهوتلقى،عبيدةآبابهاوتلتىجرجانتقدم

كثيربنسليمانوتلتى،بسنتهاالعامةوتلابس،بتجارتكأهلهاوتلتى

سلةإلىولادعاةجداولاتظهرن،هاشملابىاستجابواالذينوالنفر

والىالفضلأبىإلىكتبكوأنفذ،ومراسلتىمكاتبتىوأقللسيف

فلتكنالعامةمنأحدادعوتوان،العراقالىر!حان!اغأب

ويصيرتهعقلهفىبالرجلوثقتفإذا،محمدالمنالرضاإلىدعوتك

"الألبابأولوإلا!يعقلهاالتىبحجتكوقل،أمركملهفاشرح

وكانوا،زعيمهمتوصياتالعباسيةالدعوةرجالطبقوقد

ومتىوحكةهدوءفىالديارخلالويجوبونالتجارةصنوفيعرضون

أسرواالنظروجهاتفىوتقاربللدعوةالملائمالمناخلديهمأناساوجدوا

كانوابلالصوربأسوأالأموييناستبدادوصوروا،إليهمايدعون

02،-302صمجهوللمؤلف-العبايةاورولةاأخبار)ا!
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)1(الأسلامادعائهمرغمالكفريبطنونلايزالونبأضهميتهمونهم

طريقعنإلابالحميمةالاتصالالدعاةمنلأحديسمحولم

المركزلاينكشفحتىالسريةفىامعاناالكوفةفىالدعوةعلىالمشرف

يتكشفلموهكذا،الحميمةوهوالتنظيمىالعباسيينلنشاطالرئيسى

البيتاقطابانتقالوقبيل،الحركةمراحلاخرفىالاالحميمةأمر

بنشردعاتهعلىبنمحمدوأوصى،!132سنةالعراقإلىالعبايى

اللينعلىوحثهملتحقيقهاالدعوةتسعىالتىالأهدافوبثالدعوة

وآوضح،إليهمأساءعمنوالتجاوزبالناسالاتصالوحسنواللطف

،الصعابطريقهاعلىتلتىأنلابدجسامتبعاتذاتالدعوةآنلهم

سلامتهاعلىخطرالدعوةمنالمبكرةالمرحلةهذهفىالقوةسبيلوسلوك

علىسيفاتشهرواأنعليكممحرمانه)))2(لهموقال،واستمرارها

."لكميؤذنحتىآيديكمكفواعدوكم

الحركاتفىمعروفاماكانلدعوتهعلىبنمحمداختطهمنهجوهذا

بالتعجلعرفتالعلويةليالحركات،قبلمننظمتالتىوالدعواتب

يحذرعلىبنمحمدكانلذلك..وإعدادتهيئةدونالخصمومواجهة

ويقول،والأناةبالرويةويوصيهموالتسرعهذهالعجلةمناتباعه

التحركشيعتناوحذر")2(:ماهانبنلىبكيردعاتهلكبيروصيتهفى

."طالبأبىآلمنبنوعمنافمهلتحركمما

الرقفىالأبويةالدولة/الجارالطيب،335صالطوالالأخبار/الديورى)1(

.59صالعرشةاليادة/فلوتنفان،146ص

.402صمجهوللمزلفالعباسيةالدولةاخبار)2(

.002صالابقالمصدر)3(
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للدعوةالإدارىالتنظيم

المشرفونرأى،عودهاواشتدالعباسيةالدعوةحركةنشطتلما

..والدعاةللدعوةسرىوتنظيمإدار!هيكلوضعمنلابدأنهعليها

نموذجالدعوتهمالعباسيونوضعهالذىالناجحالادارىالتنظيموكان

القرامطةكحركاتنبراساالمتأخرة4السيابالحركاتاتخذته

.)1(والفاطميين

تبدأالمراتبمنسلسلةعلىالإدارىالدعوةجهازاشتملوقد

وحدهمهموالنقباة،)2(نقيباعشراثنىعددهموكانالنقباءبمرثبة

ويلى،لأنفسهمالسرجمهذاويحتفظونالوقتإمامسريعرفونالذين

.والنظير.النقباءعدديساىوعددهمالنقباءنظراءمرتبةالنقباءمرتبة

)3(و!افحمالةفىالنقيبيخلف

دعاةثم.)4(داعياسبعونوعددهمالدعاةذلكبعديأقىثمإا

السريةبالخلافةينتهىأنالىعمقهفىالتشكيليمضىثم)5(الدعأة

الاسلاميةالامصارجميعفىالعباسيةللدعوةالدعايةتروجكانتالثى

.6ضالعباسالممرفىالإصلاىاالمابرمحمودح!ن)1(

،12-6127صلالحبايةلةالدواخبار،31هص7-الملوك!رطويختارىالطبر)2(

.94ورتةالأيخاركزغطوطة%ايمافا،81ورتةايذكرةمتخب!وطة-المقريزىانظر

.921صالعباسالدولةاخبار)3(

812ورنالذكرةمتخبمحطوطة،المقريزى،222-221صالابقالمددر)4(

.222صالعباجةالدولةأنجار)0(
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نهجتنهجانما..التنظيمبهذاأنهاالعباسيةالقيادةأشاعتوقد

الثهمحمدصلىالنبيينخاتمهدىعلىوتسير،السابقين2والأنبياالرسل

إلم!ويدفعهمالدعاةحماسيزيدآنشانهمنوهذا..وسلمعليه

مقدمةفىالشأنبهذاجاءومماالدعوةسبيلفىوالإخلاصالتضحية

..الرحيمالرحمناللهبسم:)التاكالنصالإدارىالجهازتنظيموثيقة

مومى)واختار:يقولاللهوانالآ%سينثوال*لالاولينفىالسنةان

.نهموبعثنا":اخرفآيةفىقالثملمبقاتنا،رجلاسبعيناقومه

العقبةليلةوافاهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوأن،،نقيباعشرائنى

..عشرنقيبااثنىهـنهمفجعلفبايعوهوالخزرخالاوسق5رجلاسبعون

.)1(،السلامعليهالنبىوسنةاسرائيلبنىينةسنتكمفمان

رجالاتكادروتنظيمالجهازتشكيلانالقيادةآوضحتوقد

رجالبينفروقلخلقوليسالدعوةمهمةلتيسيروضعالدعوة

يدعيأنللنقيبليمىابالعملإلافضلآحدعلىلأحدوليسالدعوة

.)2((بالنقابةلابالعمل..الفضلانما..غيرهعلىالفضل

وتركيزها،وتطورهاالدعوةتقدمفىالطيباثرهالتنظيملهذاوكان

الدعوةنموعلىالأثر4باوالدعاةالنقباءاختيارلطريقةكانكما

حسب!!اسانبلدانمناخنيارهمتمفقد.وانتشارها

وآبيورد،ونسا،مرومن:ذاكآنالسائدةوالأوضاعالبلدآهمية

.216-215صالعبهاسيهةالدولةاخبار)1(

.،21صالابقالمصدر)2(
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ع!!زهـصفىا!ى-

للدعوةسفيراكانداعيةوكل،وآمل،وخوارزم،الروذومرو،وبلخ

صحىصححىصححيسحى
.)1(بلادهفى

إليهوكلالتىالمناضقفىقيامخيربدوردمنهمكلقامولقد

للدعوةواضلاص،خلاقةعسكريةقدراتجميعاوكانوا،فيهـاالدعوة

والدهاءالدبلوماسيةمنكبيرنضيبلهموكان،سبياهافىوتفان

:محمود)2(حسنالدكتورويقول،الأنصاراجتذابعلىوالقدرة

تعمقواالدعاةوآغلب،ثقافيالبوساالعباسيةالدعوةلبستلقد"

وتولوا،اللغةأوالفقهأوالحديثفىوبرعواالإسلاميةالعلومفى

العباسيةللدعوةمدرسةتمةانونعتقد..عنهمالناسوأخذ،التعليم

وعسكرياوثقافيانفسياوتعهدهمهؤلاءتدربالفترةهذهفىبرزت

.!المرتقبلليوموتعدهم

4+ه

.921-216صالابقالمصدر)1(

.9صالباصالعمرفىال!!ىاالما%محمودحن)2(
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العراقفىالدعوة

بنبكيرثمالعبدىميسرةالعراقفىالدعوةبتنظيميقومكان

سلمةابو:الدعوةقيادةبمسئوليةاضطلعوفاتهوبعد)1(المروزىماهان

)3(محمدآلبوزيربعدفيماوعرف،)2(عجمىمولىوهوالخلال

لها.والدعايةوالتخطيطالدعوةتنظهيمفىكبيربدورقامواوقد

وبذلواالاموالوآنفقوا،ذلكفىآخلصواوقد،سبيلهافىوالجهـاد

أ!فنرى..الدعوةسبيل-فىتضحيةمنمايستطيعونكل

الصرففىالسندمناقتناهاطائلةأموالاينفقماهانبنبكيرالعراق

+رمثلقبلهمنخراساندعاةبعضوأرسل،والدعاةالدعوةعلى

!

علىبنمحمدوآرسله،)4(بعد!افيماتسىالذى.ابن!لزلد

.)5(الهامةالاموربعضلعلاجلخراسان

دمثقتاريخ/عساكرابن،81ورقةالتاريخفىالذكرةنتخب/المقريزى)1(

مدينةمنهماوكل..الروذاومرومرومدينةإلىنه.المروزى،258ص01-

،32صالممالثوالمالك/خرداذبهابنانظر..فرخأ47الانيةعنالأولىوتبعدفارشة

991ص3-الأنساببتهذفىاللباب/الأثيرابن،403صوالإسرافالتنبيهبرالمسعودى

،027ص3-الذهبمروج%المسعودى،14صرصائلمجموعةبرالجاحظ)2(

08صا-العباصيونالوزراءبرانق،24ورقةالتواريخمحمرمخطوطةالكازروق/

3-الدهبمروجا+لمسعودىانظرالموالىمنانهملىاتضح.سلمةوأبوبكير)3(

ثحتالتىالمراجعفىاجدفلمميسرة..أماالصفحةهذهمن)1(حاشيماالمصادروانظر027ص

مولى.أنهجحأرلكننىو..عروبتهلىعدميزكدماالبحثفىصرفتهالذىالجهدمنعلالركمفيها

.691ص5-الكامل/الأثيرابن)،(

.924ص8-والملوكالر!نارخالطبرى)5!
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وفاةبعدالكوفةفىالدعوةقادفقد..الخلالسلمةأبوأما

قيامسبقتالتىالأخيرةالخمسالسنواتفىماهانبنبكيرصهره

مالاوأنفق،المجالهذافىكبيرةجهوداوبذل،العباسيةالدولة

كان":الذهبىويقول..)1(العباسيةالدولةقيامسبيلفىكثيرأ

بنىدولةإقامةفىأموالافانفق،الكوفةمياسيرمن(سلمةأبو)

أبىعنالأبصارمسالكمخطوطتهفىالعمرىويقول،أالعباس

استتبابفىالسداةوآعظمللدعوةالدعاةأكبرمنكانأ:)3(سلمة

.!الأمر

،4،

.691ص2%اي!عيانوكهات/خلكانابن)1(

.238-233ص5-ال!!لمتاريخلملذبى)2(

.14لاورقةايهبصارمسا!عطوطة/العرى!3(
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خراسانفىالدعوة

منهم:الرجالمنعددخراسانفىالعباسيةالدعوةبتنظيمقام

تجمعوقد،الدعاةآولوهو..عباسابنمولىالسراجعكرمةآبو

وعمار،العطاروحمان،خنمسبنمحمد:منهمالدعاةمنعددحوله

بخبرهمالقسرىاللهعبدبنآسدذاكآنخراسانوالىعموقد،العبادمم!

ذلكيثنولموقتلهماالعطاروحيانعكرمةآبئعلىوقبضفطاردهم

علىواصراراوعزيمةمضاةزادهمبل..الدعاةمنالبقيةعزائم

.)1(الدعوةنشر

بنقيسبنىمولىعمانبنحربخراسانفىبالدعوةقامكما

الدعوةعلىوخلفهللدعوةبحماسةواشتهر..بلخأهلمنثعلبة

118!سنةوفى..الدعوةلنشرمتحمسانشيطاوكان،الكوفىكثير

فنزل-يزيدبنعماراسمهداعيةخراسانإلىماهانبنبكيروجه

انحرفئمو(طاعوهالنابرودعابخداشوتسمىاسمهوغيرمرو

وفريقمعهفريقفريقينإلىالجماعةبسببهاتفرقتمقالاتوأظهر

بماالخرميهوباحياةبالزيغالمقالاتهذهبسبباتهموقد..عليه

ولاصلاةلاصومبأنهوأفتىالنساةأباححيثالمحرمةالا"مورمنأحل

يدعوهمماآنأخبرهمخداشأنالروايةفىعساكرابنويزيد،ولاحج

.23صا-الفوطىابنالعراقمؤرخ/الثبيبى)1(
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أسدخراسانوالىقتلهوقدعلىبنمحمدالعباصىا!ميرأمرعنإليه

)1(القسرىاللهعبدابن

خراسانفىشيعتهإلىعلىبنمحمد.أوفدخداشفتنةمنوخوفا

إلاأنهم..)2(خداشبكذبيشصعرهمماهانبنبكيرالعراقدعاةكبير

جاةئمالإمامالىفعاد..بهاليصدقوهعلامةمنهوطلبوايصدقوهلم

وصدقوهعصاواحدكلوأعطىمضببةعصىعنعبارةهىبعلامةلهم

.)3(وتابمنهمخداشاتبعمنالحقإلىوعاد

شيعتهمننفرخمسةخراسانإلىعلىبنمحمدالإماموجهثم

وخالد،كعببنوموصى،الهيثمبنومالك،كثيربنسليمان:هم

سراوالدعوةأمرهمبكمانوأمرهم)4(،زريقبنوطلحة،الهيئمابن

فىوالترغيب،نبيهمبيتلأهلالدعوةنشرفىكبيربنشاطفقاموا

بشعة،بصورةأميةبنىأعماليصورونومالبثوا،إليهاالانضمام

النفوسهيئواحتىوالقرىالمدنفىضدهمدعائيةأقوالاوينشرون

..منهجهاعلىوالسير،مبادئهاواعتناق،الجديدةالدعوةلتقبل

فىوبارزكبيردوروله،ورأىاستقامةصاحبالخزاعىسلمانوكان

،691ص5-الكامل/الأثيرابن،258ص01-دمشقتاريخ/عاكرابن)1(

101ص3-:خلدونابن

.924ص8-رالملوكالرصلتارخالطبرى)2(

،218ص5%الكامل/الاثيرابن،924ص8-السابقالمصدر)3(

201-101ص3-خلدونابن

.81ورقةا!ار!خقاتذ!ةشتخبمخطوطة)4(
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إعلانعندللصلاةامامابعدفيمامسلمأبواختارهوقد،العباسيةالدعوة

وقتلهالنهايةفىكثيربنسليمانمعاختلفمسلمأبوولكن،الثورة

.سنرىكما

خراسانسهولفىتتعمقوجذورهاتتسعالدعوةخلاياوأخذت

علىرئيسمنللدعوةلابدوأصبحالدعاةحركةونشطت،وجبالها

مسيرخها،وينظم،شئونهاعلىيشرفوالمقدرةالكفاءةمنكبيرةدرجة

العباسيةالدعوةقيادةتسلمالذىاخغهصالاماخراسادعاةأوضحوقد

قائدإلىخراسانفىالدعوةحاجة..علىبنمحمدوالدهوفاةبعد

رجالبهايقومالتىللتحركاتالخططويضع،مسئولياتهايتولىوزعيم

لهذافاختارالمنتظراليومفىالشرارةلاطلاقالعدةويعد،الدعوة

مسلمأبو:هوودعاءوعلمحزمذاالعمرمقتبلفىفارسيارجلاالأمر

خراسانفىالدعوةرئاسةليتولى..الإمامابراهيمأرسله..الخراساق

.)1(لهوالطاعةبالسمعالشيعةوأمرهـ،127سنة

اللهوعدصدق):نصههذاكتابابخراسانللشيعةالإماموكتب

ولناللهلكلماتولاتبديل،أعدائهعلىاللهكلمةوحقت..لأوليائه

القومدابرفقطع..ابفتحجاةكمفقدتستفتحواانالميعاداللهيخلف

3-الأعيانوفيات%خلكانابن،258ص5-الكاملبرالأثيرابن)1(

اليمافىومجدد-2939ورتةالتذكرةمنتخبمخطوطة/المقريزى،201-101ص

26ورقةانظر-1285ضةناطخرإلىاطقاظرملمأبىتوجيهأنالأيخاركترمخطوطتهش

الخطوطة.من
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القهلأعداءفأعدوا:بعدأما..العالمينربدلهوالحمدظلمواالذين

جننفإخهاالبصائراللهلأعداءوآعدوا،لاتفلسيوففانها..النيات

أعلم،لاتطيشسهامفإخهاالطاعةواستشعروا،بأسهمبهااللهيقيكم

نكباتمنالأبدانفىالسلامةتكونالنياتفىالسلامةبحسبأنه

الأيدىفىاهلهااللهيزيدالبصائرفىالزيادةقدروعلى،الظالمين

..مؤجمنينكنتمانفتوكلوااللهوعلى،اليقينفاستبصروا،والبطش

..مولاىمسلمبنالرحمنعبدالدهرمجداليكموجهتفقد:بعدأما!

محاربةفىوالصدرلهاالوردآعباةوحملوه.إليهأموركمآزمةفألقوا

اللهوعد)،معتصمينبحبلهوكونواالطاعةعلىاللهوعاهدوا،عدوكم

كما.الأرضفىليستخلفنهمالصالحاتوعملوامنكم3منواالذين

وليبدلنهملهمارتضىالذىدينهملهموليمكفن،قبلهممنالذيناستخلف

بعدكفزومن،شيئابىلايشركونيعبدوننىامناخوفهمبعدمن

-)1((الفاسقونهمفا!ولئكذلك

وتكت!لهتجمعهفىالعرل!العنصرخطورةيدركونالعباسيونوكان--

ج!

العصبيةناريذكواوانوالتنازعالفرقةفيهأنصيشيعواقرروالذلك

الوحدةفىالتفككهذايكونحتىخراسانفىقبائلهبينالمتاججة

الجدىالعملعندثمالإعدادمرحلةفىانتصارهمعواملمنعاملاالعربية

بقوله:مسلمأباالإمامابراهيمنصحلذلك-الدولةبنيانلإقامة

من.الحىهذاوانظر،وصيتىاحفظ-البيتآهل-منارجلانك"

بهم،إلاالامرهذالايتماللهفإن..أظهرهمبينواسكنفالزمهماليمن

027-926صالعباجةالولةانجار)1(
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منواقتل،الدارالقريبالعدوفاخهممضرأماأمرهمفىربيعةواخمهم

العربيةيتكلممنبخراسانلاتدعأناستطعتوان،هأمرفىكككت

الثيخهذاولاتخالف،فاقتلهتتهمهأشبارخمسةبلغغلاموأيما،فافعل

"كأ)1(بهفاكتفإمرعليكأشكلوإذا،ولاتعصهكثيربنسليمانيعنى

لاتدعأناستطعتوان)رةعباالتوصيةمنالمصادربعضوتستبعد

الامامابراهيمآنأشكوأنا،!2(كافافعلالعربيةيتكلممنبخراسان

ذلكاسنطاعانالعربيةيتكممنبخراسانلايدعأنمسلمأبايوصى

وفىالعربمنخراسانفىالعباسيينالدعاةأبرزمنعددوجودمع

مسلمأباالإمامآمروالذىكئيربنسليمانالدعوةشيخمقدمتهم

نأأمرعليهأشكلوإذا،ولايعصه،يخالفه..لاأنالخرساق

الوصية.فىوردكماعنهبهيكتق

قتلأنهوتيل،التهمةبمجرديفتكشديدافكانمسمأبو(أما

.)3(شخصألفستمائة2شىمنهنفسهفىأووقعاتهمممن

آحداصماعيلبنعمرانالنجمأبىعندبلخفىمسلم(بونزلوقد

صاهرهأنومالبث)4(،خراسانفىالعباشبنىدعوةفىالنقبا:

واصعالدهاءكثيروالسياسةالحربأبطالمنمسلمأبووكان

،348ص.-الكامل/الأثيرابن1370ص2-الياسةؤالإمامة/قتيبةابن()1

26ورقةالأضياركزعوطة/"ي!فى

.65عىالموصلناربخ/الأزدى)2(

148ص3-الأعانوفيات/خلكانابن)3(

.81ورقةالتاريخفى!ذكرةمتشب!وطةالمقريزى)4(
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.شديد)1(وبأسبحزمالا4موريتناول،عملهيقتضىبماخبيرأالحيلة

بحكةالا"موريدبروكان،خراسانفىالعباسيةالدعوةرئاسةتولى

جذورهاوغرسالدعوةنشرفىكبيرأنجاحااصابوقد،ودهاء

خسفمنومايسومهمالأموىالحكمفسادللناسيصوروأخذ

عبيدأكانواأنبعدسادةويجعلهم،الأرفىقسيملكهموآنهوظلم

أعدادحولهوالتف،.)2(دعونهوأجابواوأطاعواالناسلهفسمع

العربىالحكممنلهممنقذافيهرآواالذينخراساناهلمنكبيرة

فىللدعوةرئيساختيارآنوحقيقة،خسفاسامهمالذىالأموى

الضاربةالقوةآنحيثالإمامفيهوفقآءرفارسىأصلمنخراسان

الفرسالدعوةيناصرواأنينتظروالذينالجماهيريةوالقاعدةهناك

أقربآمرجلدتهمبنىمنشخصرئاستهايتولىلدعوةواستجابتهم

الاموىالحكممنيدهعلىالخلاصينتظرونلانهمالحقيقةإلى

صموحهم.وارضاء،أحلامهموتحقيق

،"تسدفرق":مبداهناكالقبائلزعماءمعمسلمأبونهجوقد

علىقضىحتى)3(والبغضاءالفرقةبينهموآشاعبآخرزعمافضرب

خفاقةالسودالراياتورفع،الزماموتسلم،لنفسهالامروصفىالجميع

.84صا-المأمونعصر/فريداحمد)1(

.12-11صالأولالباسىالعصر/العربىالأدب/تاريخصفث!وقى)2(

القادمة.الصفحاتفىذ&تفصلىص)3(
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التىالا2ولىفيةوالرالقويةعامةاللىمسلمأبووكان،ضراسانسماءفى

.منازعدونالاولرجلهاهوبلالعباسيةالدولةعليهاقامت

الدو)4قيامفىالخراساقمسلمأبوبهقامالذىالكبيروللدور

بالدعوةالتحاقهوكيفيةالمبكرةحياتهعنساتحدث..العباسية

العباسية.
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الا،ولىكلسلمآبى/أيام

وكيفية،الخراساقمسلم3آبىآصلفىالرواياتتعددتلقد

(1إنهصكرقيل،العباسيةللدعوةوانضمامهالامامبابراهيمالتحاقه

)3(العباسبناللهعبدبن)2(سليترولدمنعربىأنهادعىأنهوقيل

.)4(الاصلفارسىانهعلىتجمعالتاريخيةالمصادرمعظمول!ش

فيروىللدعوةوانضمامهالإمامبابراهيمالتحاقهكيفيةعبنأما

...معقلابنىوادريسلعي!مىمملوكاكانمسلمأباأن)5(الدينورى

الولدمنزلةمنهمانزلحتىفاحباهأديبافهماغلامافنشاعندهماولدوقد

معقلبنعيسىوالماهانوهمذاناصبهانعمالاشتكىأنوحصل

الخراججميعتسديدهلعدمالثقفىعمربنيوسفالعراقاميرإلى

جماعةالسجنفىوكان،الكوفةفىالسجنالىواخذ،عليهالمترتب

مسلمأباكلفقدللسجنشخوصهقبلعيسىوكانالعباسيينشيعةمن

ونزلبقدومهفسربعيسىلحقآنجزهافلما..الأعمالببعض

ويخدمه،بسجنهعيس!يزوروكان-عجلبنىفىعيىابندار

.155ص3-الأصانويخات/خلكانابن)1(

به.الفنكنيلهالمش!ورةمناظرتهقدعاءالاهذاعنالمنصورجحفرأبوناثهوقد)2(

.256ص-5الكام!/الأثيرابن)3(

،913صالفخرىلم/لجاطا،ابن337صالطوالالأخبار./الدينررىأنظر)4(

.هـ32صالمباج!ةالدولةأخبار،.254ص5-الكامل/الأثيرابن

.337صالأخبار.الطوال./الدينووى)5(
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زياراتهواثناءالعباسيةالشيعةوجوهصننفرا&جنفىوكان

حبهراواولمانفسهفىهوىحديثهمفوجدالشيعةكلاميسمعكان

ودعوهآمرهمحقيقةعلىاطلعوهأخبازهممعرفةعلىوحرصه،لأمرهم

وأعجبواباسرارهمإليهوأفضوا،لهمفاستجاب،إليهمايدعونإلى

وبصيرته.بعقله

بضربهفامرعليهيحقدجعلتهعيسىعنأخبارالعراقأميروبلغ

)1(موتهقبلأعتقهعيسىأنمسلمأبوفادعى،إطالسبتحتماتحتى

السروجعملفىخبرةلهلانالسراجينمعيعملالنهارفىوصار

إلىقدمحتىالسجنفىالشيعةمعالليلوفى،)2(الأدموصناعة

كثير،بنسلمان:همخراسانفىالعباسيينشيعةمنقوم!ةال!!

ابراهيمإلىطريقهمفىوهم،)3(شبيببن4وقحطب،قريطبنولاهز

..لزيارخهمالكوفةيسجنالمسجونينالشيعةعلىومرواالإما!مميهيما

وكتبوا..الإمام2إلىالخراسافماجمسلمأباالكوفةشيعةمعهمفبعث

كتوماآديبالبيباغا،ما.أميناإليكبعثنافقد..بعدأما:مايلىمعه

سرنا،علىوأتمناهلانفسنااتخذناهأعطىلمامؤديااسترعىلماحافظا

فىماتحبعلىفانهتضعأنأحببتماعندهفضع،ماتحبعلىفهو

.)4(خصالهجميع

.026صالعباسيةالدولةأخبار)1(

.255عى5-الكامل/الأثيرابن)2(

.337صالطوالالأنجار/الدينورى)3(

261صالباصيةالدوسةأخبار)4(
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كماووجدهوامتحنهمسلمأباوفحصالخطابابراهيموقر(

رسولكمءلىتجدمفقد..بعدأما):بالتالىالكتابلهموكتبهوصفو

الخيررسولكمفىتخيلتوقد،ذكرتمالذىوعلمتكتابكموقرأت

فيهورغبوابهفاحتفظوا،الامرحمهذ"ايقومالذىشمائلفيهوتأملث

.)1(الأمربهذا.يقومالذىصاحبكمفإنه

..الإمامخطابومعهبالكوفةالعباسيينشيعةعلىمسمأبوقدم

هذهعلىفترةوبقىالإمامإكمراسلاتهمفىواستعماوه،بهفاحتفظوا

آخرشخصأمراسلاكمفىيستعملواآنالامامابراهيمرغبثمالحال

.أمرهفىبهوليستعينلخدمتهعندهمسلمآباويبقوا

ذلكصادفولقد،الإمامابراهيمعندمسلمأباالشيعةفابقت

الرئيسىالدعوةمركزمنقريباليكونذلكربمامسلمأفينفسفىرغبة

ويرضىأهدافهيحققبماالتخطيطفىالمساعدةأوالتخطيطليستطيع

أمورهفىبهويستعينبخدمتهيقومسنواتابراهيمعندوضل،طموحه

.خراسانفىالدعوةبأمرليقومبعثهحتى

منهيتعلم..السراجمو!ىلابىغلاماكانمسلمأباإنوقيل

دعاةومنالكوفةموسرىمنمومىأبووكان،ويخدمهالسراجة

لهيخرزمسمأبووكان،بالسروجالتجإرةمهنةويزاول،الثيعة

.)2(السروجويعملالأعنة

261.صالسابقالمصدر)1(

.425صالباي!الدولةأخبار،255ص2-الكامل/الأفيابن)2(
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ادريس،أنوحصل،العجليينمعقلبنىضياعمنمسلمأبووكان

عاءمالسجنفىومعهماالكوفةفىسجناالعجليينمعقلابنا..وعيسى

بسببسجنهوكان،العباسبنىدعاةاحد..ال!جكيونسابن

.)1(للعباسيينبالدعوةتهمته

وقدقدم،الخدمةلهمويقدم..السجنفىيزورهممسلمأبوكان

الروايةفىلمماشرناالذينالنفروهم،العباسيةالدعوةنقباءمنجماعة

.(شبيببنوقحطية،قريطبنولاهز،كثيربنسليمان):السابقة

وقابلوا،)2(للحجطريقهمفىوهمالسجنفىالموجودينالشيعةوزاروا

"مرحقيقةمسلمأبوعرفولما،وأدبهوعقلهبخفتهفاعجبوامسلمأبا

مويمىأبافسألوا.."معكمواكونصاحبكمانا":وقالاليهممالالنقباء

كنابا،الإمامابراهيمإلىمعهوكتبففعلبهيعينهمأنالسراج

كانواحيثبالاماموالتقوامسلمابوومعهممكةإلىالنقباةوتوجه

مجلسفىيراهكانلانهعرفهمسلمأبارأىولما،سابقموعدعلىمعه

هذا!:فقالوأخلاقهورأيهمسمأبىمنطقأعجبهوقد،)3(أبيه

بأمرليقومبعئهحتىلخدمتهعندهواستبقاه،")4(العضلمنعضلة

السابق.السياققىوضحناكماخراسانفىالعباسيةالدعوة

علىبنبمحمداتصالعلىكانمسامأباأن.الروايةمصمنهذهونفهم

!4!كأط/ام55ص5-الكامل/الأثيرابن)1(

-.اكاصالر!!.الصفحةنفسالسابقالمصدر)2(

.-ءع-.256صالبايةالدولةأخبار)3(

.256ص!المباسيةأدد!للآأخبار،146مى3-الأعيانويخارت/خلكانابن)4(
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الدعنلغرضكانهلالروايةتوضحولكن..ابراهيموالد

تناقلهاالتىالرواياتتعددتوقد،بصلةللدعوةلاتمتاخرىلا2مورآو

مسلمأبىآصلءنالبحثهذافى..منهابعضاوأوردنا..المؤرخون

ولاحظناة.محمدبنابراهيم:العباسيةالدعوةبزعيمالتحاقهوأسباب

لا4مورهيستخدمهوكانبهفاعجبولازمهلابراهيمانغانه

شخصبعثالإماممنخراسانفىالعباسيينشيعةطلبتحتىالهامة

يخططخراسانفىالدعوةرئاسةيتولىوالقدرةالكفايةمنقدرعلى

بحقلانهموفقأاختياراوكان،مسلمأيالذلكفاختارامورهاوينظملها

باربها.القوسأعطى

ئلائةالارضمفوكأجل":عندهمسلم.أبوذكرلماالمأمونقال

وأبومسم،واردشير،الاسكندر:الدولبثقلقامواالذينهم

.)1(الخراساق

آسموأقصيرأكان":فيقولمسلملابىوصفاالمقدسىويورد

حسنالجبهةعريض..العينأحور..البشرةنقى..حلواجميلا

الساققصير..الظهرطويل..الشعرطويلوافرها..اللحية

حلوالمنطق...والفارسيةبالعربيةفصيحاالصوتخافض..والفخذ

،

وقتهفىإلاولامازحأضاحكايرلم..بالامورعالما..للشعرراوية

فلايظهرالعظامالفتوحاتتأتيه..آحوالهمنشى:فىولايقطب

.71،ص3-الأعيانويخات/خلكانابن)1(
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..مكتئباىفلايرالفادحةالحوادثبهوتنزل..السرورأثرعليه

.)1(الغضبيستفزهلمكضبوإذا

برئتلا:الناسفىنادى-حجولما..كربمامسلمآبووكان

طعامهمآمرمعهومنالعسكركفىوبذلك..ناراأوقدممنالذمة

.)2(وإيابهمذهابهمفىوشرابهم

،+*

الدعوةنجاحفىالفعالوالاثرالرئيسىالدورمسلملابىوكان

لهؤكان..اميةبنىدولةعلىوالقضاءدولتهمقيامثمومنالعباسية

وحنكةكفايةالعباسبنىدعاةأعظمماجعلهالعظيمةالقدراتمن

دونوحالىنصبهاالتىالشراكمنكثيرفىخصومهأوقع...ودهاء

.)3(نصرالىنصرمنبالدعوةانتقلحتىاتحادم

الدعوةعنحديئهمعرضفىالعباسيةثدولةآخبارصاحبويقول

انتهثحتىمسلمأباالثهقيضثم!:العباسبنىدولةوقيامالعباسية

.)4(فيهاويطمعيرمقهاكانمنوحصدالغايةبه

العباسبنىدعوةصاحب(مسمأنجو)":بردىنغرىابنويقول

الضوءالقاءبقصدإلوصفنصوأوردنا،39ص6-ولياريخالبده/المقدسى)1(

وا!لالجاضوثباتبايأمورعلممنصا.عنبهايتميزخلقيةسفاتمنبهيتصفماعل

.انسانلدىتوفرقلماميزاتوهذ...اوخسارةكسبمنيصبمابهاالأثروعدموالعمق

.148ص3-الأعانويات/خلكانابن)2(

.19،صالمريةالدولةناريخ/فلهوزن)3(

202صالعبايةالدولةأخبار)،(
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.)1(العبادوقتلالبلادلهمووطأ،ذلثدتمحتىبأمرهمقاممنوأحد

و!ن":مسلمأبىعنفيقولالنجارالطيبكلحمد-الدكتورأما

إلىوغالبيةآكثريةالإقليمهذافىوهمالموالىيسارعآنالطبيعىمن

يديركيفعرفالذىالقوىالزجممذلكرايةتحتالانضواء

الجائحةالعواصفيستغلوكيف،المتلاطمةالامواجهذهوسطالسفينة

.)2("لحركتهخيرأساسويجعاهالمصلحتهفيوجهها

الحربامورفى،نادرةوكفاية،فائقةخبرةمسلملابىوكان

العباسيةالدولةدعائمارساءن5ذلكمكنهوقد،الرجالوقيادة

مسرحعلىظهرواالذينالناميةالموالىقوةزعامةمنصورةوآصبح

فقدون2يشاكيففيهايتصرفونالا4مورمقاليدإليهموآلت،السياسة

والبوبهيين،والطاهريين،سهلوآل،للبرامكة.مقدمةمسلمآبوكان

نآخثىالمثصورالتىالخراسانيةالدولةاساسمسلمآبووضعولقد

،)3(الطاهريينباستقلالالمامونعهدفىفتحققتحياتهفىتتحقق

وصاحب،العباسبنىدعوةصاحب:منهاألقاببعدةيلقبوكان

عنأتحدثوسوف..)4(محمدل3وآمير،العباسبنىدولة

الرسالة.هذهمنآخرمكانفىونهايته،وأهدافه،مسمابىاتجاهات

4،،

.335صا-الزاهرةالنجوم)1(

.171صالأموىالمصرفىالموالىبرالنجارالطيب)2(

فىالإصلاىاالما/محمودحن،267ص01-والملوك!ر!تارخ/الطبرى)3(

54صالعباصالحمر

.25ورقة..العصرأهلأوصاففىالبدرتاريخعوطة/الحينى)4(
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ا(*باسيةللدعوةركزآ5خيراساناختيارسر

العلويينمنتاييدأيجدوالنآنهميقدرونالعباسيونكان

اختيارإلىاهتمامهمجكانصرفولهذا..عامةالعربمنأو

تكونانوإلى،وافاسانييفبصبمةتصةأمنالانصار

بالعباسييناتصالهماشتدالذينالموالىلهؤلاءالدعوةفىالرئيسيةالمراكز

دعاتهملخاصةالعباسيةالدعوةزعما:يوجههاكانالتىالتوجيهاتوفى

فىعلىبنمحمدقولذلكومن..المسلكهذاسريوضحونكانوا

اختيارفىالسريتضحوفيهدعاتهبعضإكوجههالذىالخطاب

الكوفةآما):الخطابونص-الدعوةنشاطلممارسةمكاناخراسان

فعثمانيةوسوادهاالبصرةوأما،وأولادهعلىفشيعة..وسوادها

القاتلاللهعبدولاتكن،المقتولاللهعبدكن:وتقولبالكفتدين

أخلاقفىومسلمونأعلاجوأعرابمارقةفحروريةالجزيرةوأما

وطاعة،سفيانأبىآلإلايعرفونفليسالثامأهلوأماالنصارى

فقدوالمدينةمكةوأما،متراكموجهلراسخةعداوةوفيهممروان

العددهناكف!ن.ا!ىسانعليكمولكن،وعمربكرأبوعليهاغلب

لم..فارغةوقلوب،سليمةصدوروهناك..الظاهروالجلدالكثير

وهم..فسادفيهايقدحولم،النحلتتوزعهاولم،4الاهواتتقسمها

وثواربولحىوهاماتوكواهلومناكبوأجسامأبدانلهمجند

وبعد:..منكرةأجوافمنتخرجفخمةولغاتهاثلةوأصوات
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.)1(الخلقومصباحالدنياسراجمطلعوإلىالمشرقالىأتفائلفإفى

كاملةدرايةعلىكانالعباسىالزعيمأنلنايتضحالنصهذامن

هذهدرايتهوأن،الاسلاميةالاقافىالسياسيةالولاءاتبتوزيع

أمورثلاثةوهناك،دعوتهمنطلقليكونخراسانإقليمإلىوجهته

:الدعوةلنشرمناسبامكاناخراسانجعلت

-

شعارامحمدآلمنللرضاالدعوةاتخذتالعباسيةالدعوةانج

النبىبيتإلىالخلافةنقلمؤداهاالبيتلآلوالدعوة..لها

الساسانيينلدىسائداكانمايماثلوهذا..وسلمعليهالدهصلى

أهلاسثيتوارثكانحيثللملوكالإلهىالحقنظريةمن

الملك.بيتغيرالىنقلهولايجوزبيته

وقدقاصىقديمينوملكتاريخذاتكانتالفارسيةالبلادانض!

علىعدأتنطوىمعاملةوعوملوا،ألاموبيناستبدادمنالفرس

..بينهمالعربىالعنصروكان،العربوبينبينيمالمساواة

فار،لىأهلؤكان،الساثدوالنفوذالعلياالكلمةصاحب

..منهللتخلصالقائم"3الحكمضدثائرأىمعللتعاونمستعدين

بيتإلىالخلافة"نقلإلىالداعينمعاونةعلىعملوالذلك

-(اء.)2(النبى

المقبريزى،0انظر"،92!!إ392!ص!الأقاليمبعرفةفىالمايم"أحسن/المقدبي)1(

8101ورقةاياريخفىايذكرةامنتخبفطوطة

،.!د-.-01874صميةال!!العربيةالدولةفىالاسيماالحيأة/!رورنم)"2
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منالعباسيينذلكمكنوقدخراسابئفىالعصبيةناراشتعال!3:

منذلكو!ن،خراسانفىجذورهاوغرسدعوتهمنشر

والعصبية،اميةبنىسلطاناضمحلالعلىساعدتالتىالاسباب

قبلالجاهليةفىمشتعلةكانتالعربيةالقبائلفىقديمةالقبلية

..والاحوالالظروفحسبوتتسعتضيقوكانتالإسلام

القبائلبينوآحيانا،وقحطانعدنانبينأحيانافتشتعل

القبائلبقيةشانوهكذاوه!رربيعة.ثلنفسهاالعدنانية

.)1(اخرىأحياناوتفتراحياناعصبياتهاتشتدالعربية

القباشل،بينالفالعادلةومبادئهالسمحةبآدابهالإسلامجاةولما+

قولهفىلذلكاشارةوردوقد،القلوبمنوالإحقاد2البغضاوزالت

انفقتلوقلوبهمبينوالفوبالمؤمنينبنصرهأيدكالذىهو":تعالى

انهبينهمألفاللهولكن..قلوجمهمببنألفتماجميعاالارضمافى

.)2(!حكيمعزيز

العربنفوسفىالعصبيةآثاروأوهىالقلوببينالأسلامالف

جاءولما،الراشدينالخلفاءعصرخهايةحتىذلكعلىالحالوبقيت

ماكانإليهمعادالاسلاميةالحواضرفىالناسواستقر،الاموىالعهد

الجاهليةفىمجدمنلآبائهمكانبمافتفاخروا،الجاهليةفىموجودا

..الاسلامفىوبلاء

،333ص2-/اليحقوبى،68-24ص-9والملوكالرسلتارخلمالطبرى)1(

.34صا-/المأمونعصر/رفاعىأحمد

.62،63ية002الأنفالرةص)2(
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،خراسان!ربشكلالعصبيةنارفيهااشتعلتالتىالمناطةومن

المنطقةهذهفىالعربيةالقبائلبينالعصبيةناراذكاةفىزادولقد

حيثوالحكةالحزمعنالبعيدةوتصرفاتهمالولاةبعضحمق

ويمنحهمالمناصبإليهمويسسندقبيلتهأفراديقربوالكلكان

وتقومالضغائنوتشتدالاحقادبذلكفتششعلالآخرينويبعدالميزات

خازاللهتبنبينحصلكماالاهليةالحروبوتضطرمالفتن

بهاستنصرتالذىثعلبةبنأوسوبينمضروتناصرهخراسانوالى

،خراسانمنمضرويخرجخازمابنيقاتلأنعلىوبايعتهربيعة

)1(ربيعةبهزيمةانتهتالطرفينبينحروبودارت

يتعصبخراسانعلىولايتهأثناءالقسرىاللهعبدبنأسدوكان

وكذا،بالسياطصياربننصروضربالناسأفسدحتىلقبيلته

درهم،أبىبنوالبخترى،أبحربنوسورة،نعيمبنالرحمنعبد

أنهمإليهوكتببالعراقخالدأخيهإلىوسيرهم،مالكبنوعامر

1)2(أوسهمبرةبعنتهلا":وقالوعنفه04فلابهالوثوبأرادوا

!2

تهاونفيهاالامرواضطرابخراسانفىالامور!تفاقمفىزادومما
+صححى

،الولاةتوليةعندالناسلشعورتقديرهموعدمالامويينالخلفاءبعض

خراسانعلىوالياسياربننصريعينالملكعبدبنهشامننرى

فىتعيينهاستشارهلمنهشامقالحيثذلكيعلموهوعصبيتهضعفمع

.333ص2!اليقوبى،،7-68ص9-الموكواالر!خارالطبزىانظر)1(

.86ص3-خلدونابن)2(
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أوتريا!:خراسانفىعصبيتهلضعفصلاحيتهبعدمالمشورةوأعطاه

ولايأفىسياربننصرتعيينوكان،أعشيرتهأنا!ىأقوىعشيرة

عصبيتهلضعفنظراالملكعبدبنهشامتصرفاتءساوىمنخراسان

مضمبينالعصبيةبلغتوقد":)1(رناعىأحمد-الدكتورويقول

موجمهالقريقينبينالتزاوججعلعنيفاطوراخراسانفىواليمن

أوازدراءوسخريةاضطهاد

نا،أشعلتهاالتىالحرباثناءالمضريةدوراليمانيونهدموعندما

كثيمأمقال!ت)2(الكرماقوجديعسياربننصربينالعصبية

الضبية:

!ا3خرمضرياتزوجتوعذبهاانثىفىاللهلابارك

والففرالذلبدارأحللتموهاموجعةقولتميمرجالآبلغ

والطهرالازدرجالتعيدوحتىبعدجولتكمتكروالمأنتمان

علىقهريجيبكمالمزوقهذالكممنبذلطاعتكماستحيتاق

:الحارثبنعبادالشاعرقال

الخفاةبرحقديانصرألا

مروبارضالمزونوأصبحت

حكمكلفىقضاؤهايجوز

والرجاةالتيمنىطالوقد

ماتشاةالحكومةفىتقضى

القضاةجاروانمضرعلى

333ص2-أليمقوبىانظر،77صا-لمأموناعصر/فاعىراحمد(1)

47ص9!والملوكالرسلتارخالطبرى)2(
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قعودمجالسهافىوحمير

وذلترضيتبذامضرفان

والافيهااعتبتهىوان

الدماةرقابهمفىزرقرق

قا2والثالمذلةطافطال

العفاثعساكرهاعلىفحل

الصراعاتهذهمنيستفيدونكيفالعباسبنىدعاةعرفوقد،

نفوذهموتقليصالامويينانهاكعلىساعدتالتىالعصبية

اليمنعلىوتحامل،مضرقربخراسانأمرولىلماسياربنفنصر

رئيسوكان،الازفىىالكرماقعلىبنجديععليهغضبوقدوربيعة

ربيعةأنإلا.وحبسهنصرفاخذهوربيعةاليمنوناصرنذاكآالازد

لهوربيعةاليمنتاييدالكرماقرأىولما،السجنمنجتهاخرواليمن

،)1(نصرعلىالعلولهوكان،فحاربهبهوثبسياربننصرضد

!

منخراسانفىالعباسيةالدعوةرئيسالخراسافىمسلمأبواستفادوقد

الكرمآقبينخراسال!أرضعلىالدائرةوالحروبالخلافاتهذه

ميلامسلمأبوبالآ%هـواظهرواحداوضرببينهمالفتنةزرخوحاول

أصحابهيستميلوصارمحمدآلالىالدعوةمنهواصلبللكرماق

،)2(خراسانفىهاشمبنىدعوةاظهرواحتىذلكإلىهمويدعو

نأإلاإليهالخراساقمسلمأبىبانضمامالكرماقأمراشتدلقد

الحارثابنبقيادةسياربننصربعثهاالتىالقوةبسلاحقتلالكرماق

وكان،والدهقتلقدالكرماقأنحيثموتوراكانالذىسريجابن

.333ص2-ايحتوبى)1(

الدفحةانفىالابقالمصدر)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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اللهكتابإلىيدعووكانخراسانفىالنزاعأطرافاحدالحارث

آلفاستونيناصرهوكان،محهدآلمنللرضاوالبيعةبالسنةوالعمل

)1(وعجمعرببين

معواتفقالكرماقعلىابنهبعدهبالامرقامالكرمافىقتلوبعد

،مروفىالإمارةدارمنأخرجوهحتىفقاتلوهنصرقتالعلىمسلم(ب

.)2(سلممأرتبامروائتمارفىطاعتهالكرمافىعلىوأعلنمروودخلوا

فىضصخراساناالصراععنالاستطرادإلى.الحديثساقنىلقد

دعتالتىالاسبابأحدأبحثأتمكلالعباسيةالدعوةبدايةبعدحتى

رأيتولكن،ةقاطلدعوتهمنفلقاخراساناختبارإلىالعباءىالزعيم

،الئورةاعلانوحتىالموضوعهذاعنببعضهالحديثربطالمناسبمن

العباسيةالدعوةمولدقبلالصراعبدايةرأيناوقد

جيدةحوافزكانت،استعرضناهاالتىالثلاثةالا4مورفإنوهكذا

وقدمونقااختياراذلكوكان،الدعوةلنشرمركزأنجراسانلاختيار

نارواشتعالخزاسانفيالا"موراضطرابمنالعباسيونالدعاةاستفاد

علىالموالىنقمةمناستفادواكماهناكالعربيةالقبائلبينالعصية

بذورغرسمنوتمكنوا،استغلالأفضلذلكواستغلوا،الامويين

واشتد،شاخهاعظمحتىالملازموالمناخالخصهبةالتربةهذهفىالدعوة

الراياتورفعتإليهتسعىالذىالمدفوحققترجالهاوكثر،عودها

.،18-183ص5-الكامل/الأفيابن)1(

.031صا!الزاهرةالجوم/يرثى.تغرىابن،365صالسابقالمصدر)2(
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إلىخراسانمنالجيوشوزحفتخراسانارجاءفىخفاؤةالسود

الجثلىلزحفمغايروب!طالظافرةالدعوةلواءتحتالكوفة

القادسيةمنيز-فالخطاببنعمرعهدفىايرانرأتهالذمم!الإس!+ت

.)1(مروإلى

لهم:واستجابنهمبالفرسالعباسييناستعانةأسباب،

مركزأخراساناختياراسبابعنالحديثعندالفولسبقلقد

منالعونيجدوالنأنهميقدرونكانواالعباسيينأنالدعوةلنصر

اختيارالىاتجهوالذلك..ءامةالعربومنالعلويينعمهمبنى

متذمرونالمواككلنوغيرهمالفرسآنلادراكهمالفرسمنالانصار

خالمةمعاملةوعاملهمبخقهماجحفأنهراواالذئالاموىالحكممن

حيفايعانونوكانواوالمعاملاتالحقوقفىالعربوبينبينهموفرق

الطاعةخلعمنلكلعونا.أصبحرالذلك3..واجتماعياواقتصافىياسياسيا

بنا.مروغيرهماكماوالخوارجالعلويينمنالخلافةطلبأو

استغلالالدى؟الفرسالشعورهذاالعباسيةالقيادةاستغلتوقد

واتخذوا،الامويةالدولةعلىالصاخطةالعناصرهذهمنواستفادواجيدا

أماكنهمإحتلوا،بهلابستهانعددمنهموبرز،منهمدعاخهممعظم

كبيرةمسئولياتوتحملواالعباسيةالدعوةسمفىقياديةمراكزفى

وغربها.الارضشرقفىنشرهافى

.58صالعباصالمعرفىالإسلاىاال!ا/عمودصن)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كبيردورللفرسوكان،الفرسمنوالنقباءالدعاةمعظموكان

العباسيةالقيادةوكانت،)1(.العباسيةآ-ا-لدولةقمافىفعالوأثر

وبصدد،الدعوةصفوفإلىالاغاجماجثذاببضرور!رجالهاقوصى

خراسانفىالدعاةرئيساكخطابهفىعلىبنمحمديقولذلك

)2(،اللهيؤيدهاوبهمدعوتناآهلفاخهمالأعا-ممنواستكئر":آنذاك

فهمخراسانباهلاللهخصناقد":أيضأعلىبنمحمدويقول

نصهثوناا،لذىخطابهفىمالكما،)3("وذخائرناواعوانناانصارنا

،بخراسانعليكم":دعاتهلبعضوالموجهالكتابهذامنموضصرآخرفى

فار!وقلوبسالمةصدوروهناك،الظاهروالجلدالكثيرالعددهناكفان

،العربهمماليومالموأيست،النحلتتوزعهاولم2الاهواتتقسمهالم

الفرجويتمنونويلطمونويظلمونويمتهنونيدالونفيالونوما

.)4(!ويؤملون

دعوتهمنشرفىالفرسعلىالعباسيوناعتمدالمنطلقهذاهـن

خراسانفىعلىبنمحمدالعباسىالزعيمتفاتلوقد،لهموالدعوة

خطابهفىالتفاؤلهذاوصوردعوتهومؤازرةمناصرةفىخيرأوأهلها

لمناطقتحليليةدراسةالخطابتضمنوقد،دعاتهلبعضوجههالذى

.14صرطئلمجموعة/الجاحظانظر)1(

.402صالعبايةالدولةأخبار)2(

.502صالابقالمصدر)3(

.202-602صالابقالممدر)4(

(الفرصأثر-9مة
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العباسيينلقضيةوتاييدمؤازرةمنمايتوقعومدى،العرلم!التجمع

كانالذا0)1(موجودغيرالواقعفىهوبلمحدودمدىوهو

عليهمواعتمادهمللفرساتجاههم

فىدعوتهرئيسأوصىالإمامابراهيمانالرواياتبضفىوورد

العربيةيتكلممنبخراسانلأيدعأنالخراساقمسمآباخراسان

هذامنآخرموضعفىالروايةهذهناقشتوقد،)2(استطاعان

بنىدعاةبينمنيوجدإكانلانهصحتهافىوشككتالكتاب

كثيربنسليمان:مثلالعربالعنصرإلىينتمونمنالبارزينالعباس

الوصيةبهذهالإماميوصىآنالمتوقعغيرومنالخزاعى

عليهمواعتمدوابالفرسوثقواالعباسيينانالثابتالامرإنما

بهمالعباسيينظنحسنعندالفرسوكان،الآمالعليهموعلقوا

والويلاتللمتاعبوتعرضوا،العباسيةالدعوةنجاحسبيلفىتفانواإذ

1)3(أميةبنىولاةمنأحياناالإعدامبلوالتعذيب

الحكممنالتخلصفىرغبةالعباسيةللدعوةالفرساستجابولقدصلم

أركانه،المسلمونقوضالذىالغابرسلطانهماستعادةفىواملاالاموى

لبثواوماالامويةالدولةضدثائرأىمناصرةغالبيتهمدأبهذاوكان

.32صالحباسىالعصرفىوالدولةاظلافة/حلمىمحمد)1(

137ص2-والسياسةالإمامة/قتيبةابن،348ص5-الكامل/الأث!ابن)2(

أ،أبوعكرمةالراج:الدعاةمنأعدموامنومثال188ص8-الابقالمصدرالطبرى)3(

الى...الحطارحيان
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الدولةعلى./هذهالقضاءسبيلفىلهملاحتكلماالفرصينتهزون

العربىالعنصرعلىبلالامويينعلىيحقدونكانوالانهمالعربية

الخلاصفيهايلتمسونسبيلعنالبحثفىجهدهمويسعون،باكمله

حركةآإلىانضموافقديعيشونهاالتىمحننهممن

وتحبمالقوميةسيادتهمبارجاعمآربهمتحقيقفىهـأملا66سنةالثقفى

أغلبيةوكان،)1(لانفسهمالانتقامفىورغبة،العربيةالسيادة

)2(الموالىوغيرم!سح!مناالمخنار" جيس!،

عربىرجلوهوالاشعثبنالرحمنجمبدثورةذلكبعدوجاءت

يؤلبوأخذعليهثارانه%لاالثقنىللحجاجالمقربينمنكانىةجر

الفرسوجدالثورةهذهوفى)3(،لمحاربتهالجموعويجمعضدهالناس

للقضاءالمنشودةضالتهمالعرب!الحكمعلىالناقمينالموالىمنوغيرهم

قاتلمنإنقيل،وقدالثائربواءتحتفانضموا،اميةبنىسلطانعلى

.قاتل)4(آلفمائةنحوالجماجمديرموقعةفىالموالىمنالاشعثبنءيم

هـا85سنةعليهبالقضاءالاشعثابنثورةفشلتوقد

طالبواالذينالعلويينالىالموالىمنوغيرهمالفرسانغكما

يفلحوالمأنهمالاصفوفهمفىوقاتلوابالخلافة

شعاراتهامنمتخذةنشاطهاوبدأتالعباسيةالدعوةفجربزغولما

101صالأموىالععرفىالموالى/النجارالطيبمحمدد.)1(

.288صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

.318-316صالسابقالمصدر)3(

.15ص8-والملوكالوصلتارخالطبرى)4(
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الفرسالتف)1(هـ..501سنةوذلكمحمدآل.للرضاالدعوة

الدعوةبهذهمستبشربنسبيلهافىوالجهدالمالوصرفواوآيدوهاحولها

مجدهمواستعادةاميةبنىحكممنبالخلاصومتفائلينالجديدة

العباسبنىدعاةآنلاسيما..المرتقبةالجديدةالسلطةظلفىالغارب

نادوافقدالدعوةإلىبالانظمالفرساغرواالقرسمنوأغلبهم

الد.ولةشئونإدارةفىواشراكهمبالعربومساواخهم،حالهمبتحسين

العدلباقامةوعدواكما،الاجتماعىلبرنامجهمأساساذلكمتخذين

.)2(والسنةالكتابوفقالحبهمفىإمامهميقوموأن

طا!اضهمىلوبذلواوآزروهاالدعوةهذهعلىالفرستهافتلذلك

مركزأخراساناختياراسبابعنحديثىفىأوردتولقد،سبيلهافى

آسبابعنساوردهممايماثلآويقاربتحليلاالعباسيةالدعوةلنشر

لتداخلالبيتلآلوتشيعهم،العباسيةللدعوةالفرساستجابة

بسهولةالمسلمينمنالفرسيفهمهاالتشيعفكرة(نوهو،الموضوعين

صاحب..وسلمعليهاللهصلىالنبىبيتإلىالخلافةنقلمؤداهالان

الحقنظرمنعندهمكانمماقريبوذلكالا4مةوسيد..الرسالة

الفارسيةالبلادآنكما،الملكبيتغيرإلىنقلهولايجوزللملوكالالهى

معاملةالفرسأميةبنوعاملوقد،تليدومجدعريقتاريخلهاكان

الحاضرةالدولةتعييرعلىبالعمليقوموالانمستعدينفكانواعادلةغير

،88ص9-والغايةايةابى/كثيرابن-13هص%الملوكالرصلوختارالطبرى(1)

.94ورتةالأخياركنزنحطوطة/ايماقا

.168صالإصلاسيةالدولةفىابسيةالجاة/ورص)3(
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آحسن-ظفيهالهميكونكىالمستقبلةالدولةالىالخلافةواخراج

.)1(أميةبنىدولةفىحظهممن

العباسية،للدولةوعامتهمالفرسعظماءمنكبيررقدكأس

منهموبرزالعباسيةالدولةقيامفىفعالااسهامامنهمكئيروآسهم

دعوةنجاحفىرئيسىدرلهمكانالسياسىالمسرحعلىكئيرونرجال

لصاحباخلاصهمعنناتجاذلكوليس،دولتهموقيامالعباسبنى

إلىآيسعونماكانوابقدرالبيتآلحبفىوتفانيهمالدعوة

الدولةظلف!سعيدةحياةفىوطمعاللعربالمتعصبفأمية

خلالمنويحققوندارةوارالحكممسئولياتفىيشاركونالجديدة

الجديدةالدولةوآنلاسيما..القديممجدهماستعادةفىآمالهمذلك

لدعوتهسا،ومنساصرتهملمؤازرتهمقيامهافىلهممدينمةستمكون

المعتقداتعلىدعايتهفىاعتمدمسمأباان":بروكلمانوبقول

الارواحبينوالتناسخالحلولمبادىءنشرأنهويظنالقديمةالايرانية

.)2("فيهحلتقدالمقدسةالإلهيةالروحيانوادعى

وخالد،الخراسافىمسلموأبى،مرودهقانبيندارحديثوهناك

هدفعنيعبرأنهإلاالدعوةبدايةعنمتاخراوقتهكانوانالبرمكى

لاريب":مرودهقانيقولودعوتهمالعباسيينمناصرةمنالفرس

الدولةفىالشاشةالحياة/سرور،14ص2-ال!!ميةالأمتاريخ/اظضرى)1(

.174صالإسلاميةالربية

.167صالإسلاميةالثعوبتاريخ/بروكلمان)2(

http://www.al-maktabeh.com
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يسعونانمالاخهم..العباسييننصرةفىيتفانونالفرسأنعندى

ومالهنفسهيقدمأنفارصىكلعلىويجبأنفسهممصلحةفى

")1(الفرسشأنريرنصرتهفىلأنالنبىبيتاضصرة

الايرانيةالقوىايدتوقد9:)2(محمودحسنالدكتورويقول

نحوأمطردةحركةفىصاعداالإيراثالنفوذليمضىالعباسيةالدعوة

ئورةالعباسيةالئورةأنولاثك،الثقافىوالاحياءالسياسيةالقوة

-

ايرانمدنفىمنطلقأصدىووجدتخراسانمنانبعثتايرانية

--ص-----ص------

والعباسيونالإسلاميةالجهاتكافةالىمنهاالثورىالمدوخرجوريفها

.أهلها"وولاءإيرانعلىمايكونوناحرصكانواثورتهمنجاحبعد

العباسية:الثورةإعلان.

.!-ل!!تر!س?لم.،

الصراعحلبةعنبعيدينظلواالعباسيينانسابقحديثفىقلنا

المعتركهذادخلواحيثهـ)3(-501سنةحتىالخلافةعلىوالمنافسة

الدعوةزعيمعلىبنمحمدووجه،العزيزعبدبنعمرخلافةايام

العراقمنكلإلىالعباسيينقاعدة4الحميهمندعاتهالعباسية

.،العبدئميسرةالجهالتتاكإلىالاوائلرسلهوكان،وخراس،ن

.)4(العطاروحيان،السراجعكرمةوأبو،خنيسبنومحمد

الروايةهذهعلالحصولحاولت)-03صالخراصاقملمأبو/زيدانجرجى)1(

.(أوفقألكننىوالرئيسيةالمصادربأحد

.22صالمباسىالعصرفىالإصلاىاالعا/محمودحن)2(

،9رقةوالأخباركنزمخطوطة/1)يماق،351ص8-والملوكالرسلختارىالطبر)3(

ا-35136عر8-والملوكالرطختارىالطبر،332صالطوالالديورىالأنجار4()
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وآوءماهم)1(خراسانإلىالآخرينوالثلاثةالعراقإلىميسرةآرسل

الدعوةوحقيقتهالتجارةآمرهمظاهرويكون،سرأالناسيدعوبأن

لآمنللرضايدعونبلالدعوةصاحبايممابرازدونالبيتلآل

رفقفىالناسفادعواالنفرآيهاانطلقوا":قائلاوأوصاهممحمد

)2(،"بالتهإلاووةولادعوتكمويظهرأمركماللهيتمأنأرجوفاقاوستر

فشيضاشيئآيقو!الدعوةأمروأخذدعوتهمينشرونالدعاةبدأثم

الرغمعلىوذلك،الفرسمنوغالبيتهموأنصارهادعاتهاعددوتكاثر

امية،بنىسلصاإنمخافةالدعوةبهاأحيطتالتىالتامةالسريةمن

والانحلالالضعفكانورسوخهاالعباسيةالدعوةقوةازديادومقابل

علىالحانقالفارصىللعنصروكان،الامويةالدولةجسمإلىيسريان

بانضمامهالعباسيةالدعوةقوةتصعيدفىالكبيرأزردالاموىالحكم

عنففىضدهاالعملبلعنهماخلىبالتالامويةالدولةواضعافاليها

.ةوامرةو

والارزاةالنكباتأخذتفقدىاخرناحيةومن..ناحيةمنهذا

سنةفقيضعفوشأنهايضطربأمرهابدأحتىالأمويةالدولةتجتاح

وممادياملذاتهفىمنغمساوكانيزيدبنالوليدالخلافةولىهـ-125

وقد،الفصلهذاآولفىلذلكأشرناوقد،)3(ومجونهفسقهفى

.81ورقةالتاريخفىالتذكرة!تخبنحطوطة/المفريزى)1(

.332صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

الكتى/،426ص-5%الكاملالأفيابن،2ص-9اطلوكوالرسلختارىال!ر)3(

.12-11ورقةالخلفاءتاريخفىالأنباءمخطوطة/افىالعر،256ص4-فوإتالوفيات
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اليمثيةعلىالمضريةبممالأتهالفتنناروأشعل،عهدهفىالا4مورطربتاة

قومهاحنقمماالسابقالعراقاميرالقسرىاللهعبدبنخالدوقتل

الوليدبنيزيديقود،1كانضدهبثوراتوقاموا،ا)خليفةعلىاليمانية

وفتنثوراتذلكاعقبثميزيدبنالوليدالخلبفةبقتلانتهت

،آموىخليفةكآخرالسلطةمقاليدمحمدبنمروانبتسلمانتهت

الدولة.وفككتأربكتهوفتنثوراتضدهوقامت

عه

فىمدافياتلقبلىوالنزاعالعصبيةكانتالوقتنفسوفى

وارساءدعوخهملنشرالعباسبنىدعاةأمامالسبيلهيأطاخراسان

الدعوةرئاسةتولىأنبعدلاسيما..إليهاالانصارواجتذابقواعدها

حذقمنأوقىبمماعرفالذىالخرساقمسلمأبوخراسانفى

بينهناكوالخلافاتالانقساماتهذهيستغلكيفومهارةوحنكة

فىالاموىوالاميرالقبائلهذهوبينجهةمنالعربيةالقبائلزعماء

.اخرىجهةمنسياربننصرخراسان

به،القيامإليهأسندالذىالخطيرالدورمسمأبوادركوقد

المنصبلهذااختيارهعلىالإمامابراهيميعلقهاالنىالكبيرةوالآمال

سياسيةومقاصدمآربلتحقيقطموحمنمايدفعهإلىبالإضافةالهام

وكسبالدعوةلبثساعدهعنمشمراالأمربزمامواخذ،إليهايطمح

:)1(الدينورىويقول..خراساننواحىإكدعاتهة،رسلالانصار

ىزفىبلداوبلدارةكورةكوبهايدورون(الدعاةيعنى)كانوالا

.343صالطوالالأخبار/الديورى)1(
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تجتمعالعباسيةالشيعةوكانت،!عظيملىالنا!فيعالمفاتبعهالتجار

.)1(ويتعارفونالمساجدفىفيجتمعونبالآلافالكورفى

وذلكالأتباعحولهاوالتفصعودفىواستمرالدعوةآمروقوى

الأذصاريقتنصكيفيعرفالذىمسلمابىوحنكةودبلوماسيةبفضل

الدعوة1حققتهالذىالنجاحفىالكبيرالأثرلهوكان،والأعوان

المسموعةالكلمةالعباسيةالشيعةبينمسلملابىوكان،مذهلةبسرعة

يبلغهلمشأواوبلغكثيرأوآحبوهبهتعلقواوقد،المطاعةوالشخصية

يتحالفونكانواآخهمحتىالشيعةعندكبيرةمنزلةلهوكانسبقوهمن

.)2(فلايملونويذكرونهفلايحنثونبه

العكرأ)3(أهلاوصاففىالبدرتاريخ9مخطوطةصاحبويقول

."جيشهوكئرمسلمأبىأمرقوىإ

التياريحولواأنالخراساقمسلمأبىبفضلالعبا!ميوناستطاعوقد

حسنالدكتورويقول،)4(لمصلحتهمالشرقفىللأمويينالمعادى

فجرفىكزعيموبراعتهكداعيةمسلمأبىحنكةوتتجلى!)5(:محمود

تدعوكانتالتىالفئاتجميعولاءكسبعلىعملهفىالا"ولىالثورة

.138-137ص2-والياتالإمامة/قتيبةابن)1(

.343صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

.02ورقةالعمرأهلاوصافقالبدرتاريغنحطوطة/العينى)3(

.166عىالإسلاميةالثموبتاريخ/بروكلمان)4(

.94-48صالحباسىالعصرقالإسلاىاالعا/محمودحن)5(
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الامويون2الخلفاافسدهاالتىالأوضاعتغييرعلىوتعملالاصلاحإلى

بالثظامللاطاحةواحدهدفخلفالثوريةالحركاتلتوحيدالأواخر

حركته،نجاحبرغممحمدآلمنللرضاالدعوةعنيحدلمكماالأموى

.!العباسيةالدعوةخبيىعنيكشفولم

الفوةمنإليهوصلتوماالدعوةإلىمسمأبواطمأنأنوبعد

الدعاةونث!اطالدعوةعنالإماملابراهيمتقريرارفعالقاعدةواتساع

يحددهانيمكنالذىالمناسبالوقتفىيفكروأخذخيرأفاستبشر

منلابذالثورةإعلانقبلآنهيدركوالإمامالثورةلإعلانموعدا

أمرين:تحقق

استعدادها.واكتمالالدعوة!توة

،الثورةلإعلانالمناسبةالظروفتوفر!

وانتشرتانصارهاكئرحيثذلكتحققفقدالدعوةقوةأما

ارضالدعوةعمتلقد9)1(:الدينورىويقولخراساننواحىفى

.أوآدناهاوأقصاهاوجبلهاسهلهاخراسان

صخ6
تهيأفقدالامويةوبالدولةبالدعوةالمحيطةالظروفمناسبةعنما

الأمويةبالدولةتعصفكانتالتىوالفتنالاضطراباتلكثرةذلك

كلصرفحبثمحمدبنمروانوبالذاتالأواخرخلفائهاعهدفى

فقدالدولةمنمتعددةجهاتفىقامتالتىالثورإتاخمادفىجهده

.343صالطوالالأخبار/الديورى)1(
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ثارتكما،الئ!اماهلوسائرحمصوأهلفلسطيناهلضدهثار

..الحرورىالش!يباققيسبنالضحاكبقيادةالعراقفىالخوارج

اللهعبدوغلب،بالأهوازالمهلببنحبيببنسليمانعليهوانتفض

وأصبهانفارسعلىطالبأبىبنجعفربنالذعبدبنمعاويةابن

)1(.الجبلعلجمهوربنمنصوروغلب،والرى

جهدهكلمروانوصرفالحركاتهذهبعضشأنقوىوقد

العباسبنىدعاةعنوانشغل،فتنهمواخمادالثوارعلىالتغلبفى

هذاأمرهاوتعاظمالدعوةلنجاحالسبيلومهدأمامهمالظروفهيأمما

العباسيةالدعوةمهدفىالقبلىالنزاسمجرلأججماذكرناهإلىبالإضافة

،سياربننصرخراسانفىالأموىالوالىبينا-!فدقاألصراخراسان

.هناكالعربيةالقبائلوزعما:

وانلاسيماالثورةلإعلانمناسباالوقتجعلتالا4مورهذهكل

يدركونمحمدبنابراهيمأمامهارأسهموعلىالعباسيةالدعوةزعماء

اخمادف!لانشغاله،سياربننصرامدادلايستطيعمحمدبنمروانأن

ابراهيمكتبلذلكالدولةجهاتمعظمفىالمشتعلةوالئوراتالفتن

وهوالكتابوآتاهالثورةباعلانيامرهالخراساقمسلملأبىالامام

دونالدعوةوإظهاربالرجوعفامره)2(الإمامإلىطريقهفىبقومس

/.خلكانابن55ص9-والملوكالر!تارخالطبرىانظر،338ص2-اليقوبى)1(

.55،57صمجهوللمؤلفالمباصيةالدولةاخبار،941ص3-الأعانونيات

ص5-الكامل/الأثيرابن،82ص9%والملوكلرسلتارخالطبرى)2(

.117ص3-خلدونابن،357
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شيببنقحطبةيبعثأنوأمره،)1(لذلكالوتتحانفقدتربص

الثلاثاةيومخراسانإلىمسلمأبوفا!رفالموسمفىبهيوافيهمعهبما

منمعهبماالأمامإلىقحطبهووجه)2(!سنةشعبانمنالتاسع

يقالمروقرىمنقريبةقريةمسلمأبولونز،)3(والعروضالأموال

لقرجمهاسفيذنجكئيربنسليمانقريةإلىمنهاتحولانهإلافنينلها

مسموآرسلآبو،)4(الشيعةمعتشاورهبعدوذلكخراسانقصبةمرومن

الثورةفيهتعلنالذىاليوملهموحددخراساننواحىإلىرجاله

إلظللموالرايةيدعىاللواثوكانوالرايةاللواءالإمامابراهيموبعث

السحابأن..بالسحابوالرايةبالظل2اللواتسميةأسباباجعلسحاب

الارضفانالنىأما..العباسبندعوةوكذلك،الأرضعلىيطبتى

:)5(الدهرأبدعباصىخليفةمنلاتخلووكذلك،آبداالظلمنلاتخلو

مسلمآبوعقدهـ-912سنةرمضان25الموافقالخميسليلةوفى

عشرأربعةطولهرمحعلىالإمامابراهيمبهبعثالذىاللواء

علىاللهوإنظلموابأنهميقاتلونللذينأذن":يتلووهوذراعا

بنسليمانلبسهوكذلك،السوادمسلمآبوولبس،"لقديرنصرهم

6-والتاريخالبده/المقدسى،82ص9-والملوكالر!تاريخالطبرى)1(

.03ص01-والنهايةالداية/كثيرابن،63ص

.43صالعباسىالمصرقالإسلاىاالعا/محمودحن)2(

،283صاافتصر-تتمة/الورد!ابن،357ص5-الكامل/الأثيرابن)3(

.117ص3-خلدونبنتاريخ

.374صالعباي!ةالدولةانجار،357ص5-الكامل/الأئيرابن)4(

للتذكرةمنتخبمخطوطة/يزىالمقر،8،ص9-والملوكالرصلتاريخالطبرى)5(

.19ورتة
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الليلةشلكفىالنيرانوأوقدوا،)1(العباسيةالدعوةأجابومنكثير

حدبككمنمسلمأبىعلىالشيعةفالتفالعباسية.للشيعةكعلامة

وانجفل":)2(الدينورىويقول..النداءومجيبينمرحبينوصوب

وئساومرووالطالقانالروذومروويوشنجهراةمنمسلمأبىعلىالناس

والطخارستانوالصغانيانوبلخوسرخسوقومسونيسابوروآبيورد

سودواوقد،الثيابمسودىجميعافتوافواونسفوكشوختلان

،)3((كافركوباك)وسموهامعهمكانتالتىالخشبأنصافأيضأ

.أرجلآلفمائةزهاءورجالهوحمارهفرساناواقبلوا

كانولما،بهاوتحصنسفيذنجبتحصينعملهمسلمابووبدا

حيثالدعوةلأهلجماعةأولآقيمت-!912سنةالفطرعيديوم

ونصبالعيدصلاةبالشي!4يصلىأنكثيربنسلمانمسلمأبوأمر

المصكر.فىمنبرله

فىالدعاةووزعيوماوأربعيناثنينسفيذنجفىمسلمابومكث

قرىمنالماخوانإلىانتقلئم.4(أالشيعةأمرلتنظيمخراساننواحى

لياللثمانالخميسيومإليهوتحملحصيناخندقافيهافحفرمرو

إلىالشيعةوفودوتوافدت،)5(!912سنةالقعدةذىمنخلون

اقذكرةنتخب84،المفريزى/نحطوطةص9-والملوكالرصلتارخالطبرى)1(

.76صالريةبرالحركاتاسماعيلمحمود،19ورقة

.361صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

الكافر.مفرب:كافركوباك)3(

.277صالبايةالدولةأخبار)،(

.278صالابقرالمصط)5!
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وآملالروذومروزطوأهلالطالقانبظهورواستبشرمسلم4بئأمعسكر

وينضمونأوليائهمطاعةيخلعونصارواالعبيدوحتىقوتهفىذلكفزاد

وقتلالىوذصوعلىصيمةبنحازمغلبذلكأثناءوفى.)1(للثورة

وكان،)2(بالفتحمسملابىوكتب،جعفربنبشرالاموىعاملها

وهى:السياسيةالقوىمنعددخراسانفىيتصارع

بننصرخراسانفىالأموىبالواكممئلةالامويةالدولةقوة-ا

سيار.

.الكرماقجديعويتزعمهموربيعهاليمانية-2

.الحرورىشيبانراشهموعلىالخوارج-3

مسلمأبىبقيادةالعباسيةالثورةقوةفهىالرابعةالقوةاما-4

الهدفوحدةالأخيرةالثلاثالقؤىبينيجمعوكان،الخراسافى

الآخر.يخشىمنهمكلاانإلا..الاموىالحكمعلى2القضاوهو

خطراوأصبحتأنصارهاوكثرالعباسيةالثورةشأنعظمولما

جديايفكرونوأخذواللأمرالأمويونانتبهالأمويةالدولةكيانيهدد

العباسية.الئورةفىالمتمثلبهمالمحدقالخطرهذاعلىالقضاءكيفيةفى

مستخدمابنشماطيعملسيارةبنونصر،مسمابىمنكلاخذ

الاخرىالقوىجذبمحاولةفىوحنكةدبلوماسيةمنمالديهكل

.278صالعبايةالدولةاخبار،88ص،-9والملوكالر!ختارالطبرى)1(

.31ص01-والنهايةالبداية/كثيرابن)2(
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باشلوبغيرالتهملهويكيلالآخريجرحواحدكلوصارجانبهإلى

خارجونوحزبهمسمأباأنيشيعونوحزبهسياربنفنصرمقبول

.)1(سنانيرعبدههموانماالقبلةاهلمنوليسوا،الإسلاميةالملةعن

ويصفونعيوبهموينشروناميةببنىفيشهرونمسمآبىشيعةأما

الصحيحالإسلامعلىوالخروجوالاستبدادوالظمبالجورحكهم

)2(حهاآحقوسلمعليهاللهصلىمحمدل3وأن،للخلافةمغتصبونوأنهم

المنطقةفىالمتصارعةالقوىلكسبالطرفينمنكلسعىوهكذا

العداءعلىالإبقاءفىونجحالجولهمسلمأبوكسبوقد،جانبهإلى

مسلمآباآناأسلفناوكما،بالآخرواحدوضربوخصومهنصربين

وهوا!دففىالحرورىوشيبانالكرماقالنزاعطرفىمعيلتقىكان

كان":)2(ا!ثيرابنويقولأميةبنىبعرشالاطاحةعلىالعمل

مروان-4إلىدعالأنهءسلمآبىآمر3رهانإرلاوشيبانالكرماق

الشقاقبذوريزرعآنالفائقةوقدرتهبمهارتهمسلمأبو)ولقداستطاع

الحروبفاستمرت،سياربننصرالاموىوالوالىالقبائلعماءزبين

الآخرمنهمواحدكلاثخنحتىاليمانيةزجمموالكرماث-نصربين

العبا!ىالحزبقوةفيهتزدادالذىالوقتفىقواهوآنهكبالجراح

متدينبينمنخراسانآهلمنالأنصارمناليهمينضممنلكثرة

.282صالمبايةالدولةأخبار)1(

.335صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

.367ص5-الكامل/الأثيرابن)3(
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.)2(ثأرهبهايدركأنيرجووموتور)1(بذخلطالبإلىبذلك

يوجههسياربنلنصركتبإذاأمرهباد!ءفىمسمابووكان

بادئالنصريكتبصارمسلم(بىآمرقوىفلما،نصرالأمير6باممإليه

القر3نفىأقواماعيرأمماؤهتباركتاللهفات..بعدأما:فقالبنفسه

أهدىليكونننذيرجاءهملئنأيماخهمجهدباللهواقسموا":فقال

فىاستكبارانفوراالامازادهمنذيرجاكأهمفلما،الاممإحدىمن

ينظرونفهلابأهلهإلاالسىءالمكرولايحيقالسىءومكرالأرض

3")3(تحويلااللهلسنةتجدولنتبديلااللهلسنةتجدفلنالأولينسنةإلى

-!ا

لاسيمابهيحيطالذىالخطروادرك،نصرعلىذلكعظملقد

كورمنلنصرالمرسلةوالموادالمعوناتوقطع،مسلمآبوتجرأأنبعد

نصرمعسكرعلىالوافدينعددوكثر،الروذومرووبلخطخارستان

بالاضافةوهراة(بيوردسقوطذلكتلاثم،)4(والمؤيدينالانصاربن

تتوسمعكانتالذىالوقتوف!ذكرهسبقالذىالروذمروسقوطإلى

الحربكانت،الآخرتلوالبلدوتفتحالعباسيةالثورةسلطةفيه

سبعمائةنصرأصحابمنقتلوقد،والكرماقنصربينمشتعلة

.)5(شخصثلاثمائةالكرماقأصحابومنشخص

.ثأرا/خللذا(1)

.285صالعبايةاللرلةإخبار)2(

.036-935ص5-الكامل/الأثيرابن)3(

.361صالطوالالأخبار/الديورى)،(

.364ص5-الكامل/الأثيرابن)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-5؟ا-

الفريقينمنكلاأنسلم5آبوأيقنولما،الطرفينالحروبأخهكت

لشيبانفكتبهودهاةمكرهاستعمللهملامددوآنصاحبهآثخن

الرسولفيأمرللمانيةوتحقيروذملمضراطراءفيهكتاباالحرورى

ولاخيرلهملاوفاءاليمنآهلرأيتاق:الكتابوفىمضرعلىيمرآن

ايىنيةفىاللهيريكأنآرجوفاقاليهمولاتطمئنبهمتثقنفلافيهم

فيهآخركتاباويرسلظفراولاشعرألهاأدعلابقيتولئنتحبما

اليمانية،علىطريقهيجعلانالرسولفيأمرللمضريةوذماليمانيةثناء

الكتابسيأخذونالمضريةآواليمانيةعلىمرإذاالرسولآنيدركوهو

معه.الطرفينمنكلهوىوصارذلكحصلوبالف!لويقرءونه

الأمامانمدعياالكرماقوإكسياربننصرإلىيكتبأخذثم

عنرعلايتومسلمأبوكانوهكذا،فيهمارآيهيعدووليسجمهماأوصاه

يثيرفكان،آهدافهمايحققفيهاأنيعتقدوسيلةأيةاستعمال

منأوقمابكلاتفاقهمدونويحولخصومهبينوالأحقادالضغائن

الطريقةبذلكمنبعاأمرهاويقوىكلمتهملاتتحدوحتىوغدركيد

النجاحثماربذلكجنىوقد!تسدفرقأعنهاالحديثسبقالتى

خصومه.علىوإلقضاء

نصروم!كرالمكرمافىمعسكربيننزلحتىمسمأبووآقبل

نصركتبوتد،جيشهوكئرةلقوتهالفريقانوهابهسيارابن

ويؤكدخراسانفىالحالةلهيصفمحمدبنمروانالاموىللخليفة

.911عى3-خلدونابنتاريخ،الصفحةنفسالابقالمصدر)1(

س(يلفرأثر=01م)
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لدعوتهخراسانآهلوإجابه،الخراساقمسلمأبىوقوةالا"مورتفاقم

بناللهعبدبنعلىبنحمدبنلابراميميدعووآنهأتباعهوكثرة

الشعريصورمنبأبياتكتابهوذيل،)1(المددمنهويطلب،العباس

:)2(فيهـاالحالة

ناروميضالرمادخللأرى

تذكىبالعودينالنارفإن

ضمراملهيكونأنويوشك

الكلامأوطاال!ربوان

وهامجثثوقودهافانقومعقلاثيطفهالمفان

نماءآماميةأيقاظأشعرىليتالتعجبمنوقلت
ءا

القيامحانفقدهبوافقلرقوداآمسواقومنايكنفان

السلاموالعربالإسلاععلىوقولوازمانكمعنتعزو

والتىلتصرالمناوئةالقوةأننستنتصيجعلناالأخيرالبيتوعجز،

غيرالعربلصالحتعملآوعربيةغيرقوةالا2موربزمامتمسكآنتوشك

.أالسلاهوالعربالإسلامعلى":يقولفهووالاسلام

الغائبمالايرىالشاهدىيرفيهيقولجوابامروانلهكتبوقد

.)3(قبلكالثؤلولفاحسم

.63ورتةالأخباركنزنحطوطة/اياق1()

البثرأنجارفىايخصرتتمةالوردىابن،357صالطوالالأخبار/الدبنورى)2(

.21ورقةاهبايةاالماقبنحطوطة/البصرى،283صا-

.45.ص3-الذهب/مروجالمعودى،!!929-والملوكالرصلئارخالطبرى)3(
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منهيستمدهبيرةبنيزيدالأموىالعراقاميرالىنصروكتب

لهوكتب،)1(خراسانفىالوضعلهويشرحوالمددوالنجدةالعون

التالية:الأبيات

الكذبفىخيرلاآنتبينتوقدأصدقهالقولوخيريزيدأبلغ

بالعجبقدحدثتافرخلوبيضابهارأيتقدخراسانان

بالشغبسربلنوؤديطرنلماكبرتآنهاإلاعامينفراخ

لهبأيماحربنيرانيلهبنبهالهنيحتلولميطرنفإن

)2(.الرجالمنلديهمالقلةواهفىادهاغاثتهءناعتذريزبدأنإلا

لميسمعولكنويستحممرخينادىوحيداالميدانفىسياربننصربق

فىنفسهعلىالاغمادمنلابدأنهادركلذا-نداهيجاباوصوته

العراقووالىمحمدبنمروال!الأموفالخليفةلتعذرالدائرةحروبه

خيلفىيزيدمولاهبقيادةجيشافأرسلامدادهعنهبيرةبنيزيد

،الخزا!ا!قيبناثمامسلمأبوإليهفوجهمسلمأىلمحاربةعظيم!

بانتصارانتهتوقعة5الفريقينبينوجرىآلينتدعىبقريةفالتقوا

نأبعدنصرجندرئيسيزيدواسر،العباسيةالثورةجيش

والدخولمعهالإقامةبينوخيره.شفىبمدالياتهحتىمسلمأبوفأمرجرح

الايحاربوميثاقهاللهعهدويعطىنصرمولاهإلىالرجوعوبيندعوتهفى

.29ص9-واهدوكلالرصقئتارالطبرى(1)

.366ص5-الكامل/الأفيابن)2(
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"مولاهإلىالرجوعفاختار،مارآىفيهميقولوأنعليهمولايكذب

نصربنسيار.جيشفىالدعايةلهليحسنمعاملتهآحسنمسلمآبووكان

حندهمفأناوالصلاحالورعآهلعنكمسيردهذاان:مسطمآبووقال

.الإسلامغيرعلى

استبقاكظنتتداواللهبكلاههـحبا9:لهفقالنصرعلىيزيدقدم

،ماظننت"واللههو":يزيدفقال"عليناليتخذوك.حجةإلاالقوم

الصلاغيصلونانهماقولوأنا،عليهمآكذبالاقاستحلصوقد

ويدعون،كئيرأاللهويذكروناللهكتابويتلون،واقامةبأذانلمواقيتها

سيعلوإلاأمرهمأحسبوما:وسلمعليهاللهصلىاللهرسول..ولايةإلى

.5ء،ءا)1(ولأقمتإليلثرجعتماالرؤمنأعتقتنى"ولاىأنكولولا

يس!كاوأخذنصرجيشعلىجيشهانتصارمسلمآباشجعلقد

ويضعفبهليقوىجانبهإلىالمتحاربينالطرفينمنآىلاستمالة

واحداخصومهعلىبالقضاءفشيئاشيئةاهدافهليحققالآخرالجانب

على)2(فوافقهنصرضدمعهالتحالفالكرماقعلىفعرض،الآخرتلو

وخوفلافسادهيسعىأخذالذىنصرعلىالاتفاقهذاعزوقدذلك

كانوبيما،صلحامحهيبرمأنعليهوعرضمسلمآبىمنالكرمافى

بنشيبانإليهيوجهبنصرإذالصلحوثيقةكتابةبانتفاإرالكر!اق

حيثموتورالحارث"ابنوكانفارسثلاثمائةفىالحرورىالحارث

.23ص2-الإصلايةالأمتاريخ/اظضرى)1(

.365ص5-الكامل/الأثيرابن)2(
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خاصرت!فىجديعوطعنفتقأتلاوالدهالكرمافىجديعقتلانسبق

.)1(وصلبهنصرقتلهثمقومهوفر

الكرماقوأبناءنصرببنالخلافشقةالكرماقمقتلزادلقد

انضمواوقد،2وهؤلانصربينالتحالفامكانيةوأبعد،وأتباعه

زادوامسلمابىإلىوبانضمامهم،)2(والدهمبثأرمطالبينمسلمابىإلى

قوته.بهموتعززتخطورتهمن

وعملضدهالقوىهذهاتحادنتيجةفخافسيارجمننصرأما

وكادسلم5آبىغدرمنالكرماقبنعلىوحذرمابينهمافسادعلى

وأرسلالموقففتداركبذلكعمالأخيرأنلولامسمأبىءنينصرف

نصرعلىحفيظتهويثير،ابيهبثأرللمطالبةيدفعهالكرماقبنل!لى

آلهببلنصرعنالكرماقابنيصرفأناستطاعوبذلكابيهقاتل

نصرعلمولما،أبيهقاتلعلىالكرماقنفسفىوالانتقامالحقدنار

هدفلهيوضحاليهكتبعليهوانتقاضه4كأالكرمافىابنبابتعاد

فتحوهاالتىالبلدانفىللعربرجالهمنحصلبماويذكرهمسلمأب

كانتوقدالحميةعلىكانتبينناالحربان):خطابهنصوكان

بيننجموقد،العربالفةإلىترجعبقيةفيهابعضعلىلبعضنا

بنسا،هؤلأءاوقعمابلغكوقدجميعااستئصالناهمتهمنآظهرنا

حكناكآوفيهماكناعاودناحصدنامفاذا،الروذوومر،وطالقان

.365ص5-الكاملالأثيرابن،39ص5الرصلوالملوك-ختارالطبرى)1(

.63ورقةالأخباركزنحطوطة/ا!اق،363صالطوالالأخبارالدينورهـ/)2(
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ماوفيتوالله"ةقائلاالكرمافعلىعليهفرد.حكك)1(.فانفذنا

.)2(االيومبكاثقفكيفاليومقبللى

علىمنالصلحوطلبعادضائقتهواشتدتنصرموقفتحرجلما

نصر:لهمفقالثقاتهمنرجلينلهيبعثانوطلب،الكرماق

نقتتلكناالذىعنجلقدالامرإنلهوقولاصاحبكاعنىآبلغا)

حربفىتساعدقانأبيتفإذاالبوارفيهاالتباينهذاوعاقبةعلإ"

الحربوضعجمرتهماطفاءعنشغلتنىفقد،شهرافوادعنىالسوددهؤلاء

علىفأنتبهمظفرتفإنوأحاكمهملهمأتفرغحتىوبينكبينى

نأأنهموأيقن،بعدبث،ئكأعلمفانتبىظفروافإنآ.سكرأس

الكرماقلمما:فقاكللكرماقالوصيةالرسولانفبلغلكتفرغوابىظفروا

ولنالقومعاقدتوقد،2شىفىخدعكمنلست:لهوقولاارجعا

.)3(نف!مىمنأعطيتهمعماأرجع

اتجهوحيداوبهى،لدعوتهالكرماقاستجابةمننصربئصولما

الاتفاقفرفضوالصلحالموافىعةشيبانزعيمهممنوطلبوريةالحرإك

.)4(والموادعةالصلحعلىوافقضغوطبعدأنهالاالبدايةفى

.ممرهاسنعملوشيباننصربينالمبرمبالاتفادتىمسلمابوعمولما

بعلىشيبانوركطالاتفاقهذاببطلكئكعادتهالدبلوما!ىودهاءه

.928صمجهوللمؤ)فالعباصيةالدولةأخبار)1(

الصفحة.نفسالابقالمصدر)2(

.492صالابقالمصدر)3(

.892صالعباسيةالدولةأخبار،367ص5-،الكاط/الأثيرابن)4(
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وترك،)1(ومصالحتهنصربموادعةرأيهعنثناهالذئالكركلاتابن

منومعهالآخرربيعشهرف!سرخسإلىوذهبالقتالميدانشيبان

.)2(قومهمنوالاه

الكرماىاالزعيميناستجابةبعدمحرجانصرمووفازدادلقد

حظهفيجربجعبتهفىسهميرهـبآخرأنوأرادلدعوتهوشيبان

وبعثمسلمآبىحربعلىمعهالاتفاؤمنهمويطلبواليمنربيعةمع

ويخوفهمعليهيسيرالذىوالمبدآ،مسلمأتبهدففيهيذكرهمشعرا!!م

:)3(شعرهفىوجاةالأمرم!بة

يمنوفىمروف!ربيعةأبلغ

بينكمالحربتنشبونبالكمما

بكمأحاطقدعدواوتتركون

نعرفههاالناسفىمثلكملاعرب

دينهمأصلعنب،لنىيمانفمن

بهماسمعتقولايقولونقومء

الفضبلاينمعأنقبلاغضبواأن

رايكمغيبعنالحجاأهلكأن

حسبولالادينتأشبممن

نسبواهمإن.وال،لاصريح

العربتهلكأندينهمفان

الكتببهولاجاءتالنبىعن

نصراتجهلذلكاستصراخهفيهميؤثرولم،لنصريستجيبواولم

الابقا؟فضلمسلمآباأنإلامضرمعيدخلأنمنهوطلبمسلمأبىنحو

.892صالعبايةالدولةأخمار،367ص5-الكامل/الأثيرابن1()

.031صالبايةالدولةأنجار)2(

.367ص5-الكاءل/الأثيرابن)3(
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وعليهموفدهوعادنصرورففطلبوصحبهالكرماقمعحلفهعلى

.)1(والكآبةالذلة

ولاأمدهفلاالخليفةعليهلايحسدموقففىنصرأصيحوهكذا

الموقفيواجهآنوعليه،وناصروهمعهتحالفواحولهصنالزءماء

نأإلاوالرجالالمالببعضامدهالعراقوالىأنويقال،بنفسهالمؤلم

:)2(المناسبةهذهفىنصروقالشيئايجدولمالأوانفواتبعدذلك

الناخعقربإذكالثورأمرنامننكتمآناوما

التاسعفىوهىبكراعذراءأهلهايحسبهاكالتىأو

الراقععلىالضرقواتسمعمزقتاففدنرقيهاكنا

الصانعالحيلةذىعلىاعياالبلىفيهآنهجإذكالثوب-

بانضمامشوكتهقويتفقدمسمأبوالعباسيةالثورةزعيمآما

حدبكلمناليهتوافدتالتىالبشريةوبالكتلصفهإلىالكرماق

.وصوب

.89-9لاص9بموالملوكالرصلتارخالطبرى)1(

.22-21ورقةالحبايةانماقب!وطة/الصرى)2(
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الغربقحووالزحفمرودخول

دفعخراسانفىالسياسىالموقفالخراساقمسلملأبىاتضحأنبعد

فدخلهانصرمعالحربلاشعال.سوداخلإلىالكرماقجديعبنعلى

دائرةوالحربمروودخلالفرصةمسمأبوواغتنم،الحربوأشعل

حينعلىالمدينةودخل"الكريمةالآيةيتلووكان،)1(الطرفينبين

منوهذاشيعتهمنهذايقتلانرجلينفيهافوجدأهلهامنغفلة

قدأ:فقالالإمارةدارمنقريباالكرماقوتلقاه"..)2(عدوهمن

إليهافمضى،)3(!الأمارةدارإلىفامضمرووملكتالأمرلكذل

أهلمنأحديتخلففلمللبيعةالناسدعواثم.حهوالكرمافىونزلها

.)4(محمدآلمنللرضاالناسيبايعوكانومر

جمادى9الخميسيومخراسانقصبةولمرمسلمأبىدخولوكان

مسلمأبىدخولمنالثاقاليومفىنصرمنهاوهربهـ،013سنةالا4ولى

.)5(ذلكنتيجةخافانهولاشكللبيعةمسلمابودعاهأنلمج!لىلها

،)6(فيهافأقامنيسابورثمطوسثمسرخسإلىنصرواتجه

.89ص9-/والملوكالرعلتارقئالطبرى)1(

.2/15يةالقصصصورة)2(

.316صالمبايةالدولةاخبار)3(

6346-ورقةالأخباركزغطوطة/ا!افى،316صالعبايةالدولةأخبار)4(

.89ص9-/والملوكلر!تارخالطبرى)5(

.123ص3-/خلدونابن)6(
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التغلبمسلملابىتمخراسانفىالاموىالوالىسياربننصروبهروب

تصفيتها،قررجيوبأمامهوبقخراسانفىالامويةا.لدولةقوةعلى

وتضيقمعهالحروبفىفعالااسهامااسهمواممنبعضهمكانوان

سابقاانسحبالذىالحرورىوشيبان،الكرماقآبناءمئللهالنصر

نصررجالمنماتبقىآما،سرخسفىواقامالعسكرىالميدانمن

أحوزبنسلمشرطتهصاحبفقتلمعهمالحسابصفىفقدسيارابن

.مضر)1(وجهاءءنعدداقتلكمارجلاوعشروناربعدوهموأصحابه

إلىيدءوهالحرورىشيبانإلىأرسلمسلملأبىالأمراستقامولما

مسلمأبوفأرسل"بيعتىإلىآدعوكآنا":)2(شيبانفقالالبيعة

ب!اموسار،ليثبنىمولىابراهيمبنبسامبقيادةشيبانلقتالجيشا

منكبيرعددمعقتلثمومنالمدينةودخل،شيبانفانهزموقاتلهإليه

.هـ)3(013سنةوذلكأصحابه

فىالتعجيلعدمالحكةمنأنهمسلمأبوفرأىالكرماقأبناءأما

است!لالفىبعدفماالمنصورفعلكمامنهمللاستفادةعليهمالقضاء

رأىانماضهم5خطرألايتوقعولانه-علىابناللهعبدعمهضدمسلمأق

-.)4(بلخعلىعاملاالكرماقعئمانفعينبينهميباعدأن

.99ص9-والملوك!رإصلتارخالطبرى)1(

.383ص5-الكامل/الأثيرابن،201صالابقالمصدر)2(

.383ص5-الكامل/الأثيرابن)3(

.301صي5!لموالملوكالرسلتارخالطبرى)4(
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وعثمانعلىالكرماقابنىمعهأخذنيسابورإلىمسلمابوساروعندما

!)1(-131سنةفقتلاقتلهمادبرئمومن،قوتهمامركزعنليبعدهما

أنصارهعلىمسلمابوقضىوهكذا-بعدفيماالمنصورمعهفعلكما

أبأنيؤمنكعادتهكانمسلمأباولكنبالأس!وناصروهآزروهالذين

الوسيلة.تبررالغاية

علىوالقضاءسياربننصروهروبمروعلىمسمأبىاسهشيلاءوبعد

خضعتابتىالبلدانإلىعمالاارسلالكرماقوابنىالحرورىشيبان

وجهزالا4مورونظم،)2(وغيرهاوطوسوطخارستانكسمرقندله

للقضاءوالشامللعراقالزحفثمومنالمنطقةاخضاعلاستكالالجيش

الدولةبناءفىالا4ولىاللبنةمرومدينةوتعتبر،الأموىالحكمعلى

ابرا!ممنشبيببنقحطبةهـقدم13وفى،الشامخالعباسية

الجب!قيادةتوليتهذلكويعنىالأماملهعقدهالذىاللواثومعهالإمام

وامرم،الامامأمربهلماتنيفذاجيشهمقدمةعلىمسمابوفجعله

.)3(لهوالطاعةبالسمع

سويدبنالناكثفيهاوكانطوسإلىالجيشرأسعلىووجهه

للنابنجدةنصروالدهدفعهوقد،سياربنتميمومعه،)4(العجلى

ا-الأوانلالعباسيون/!رشارق،385ص5%الكامل/الأثيرابن)1(

.81-97ص

386ص5-الكامل/الأثيرابن)2(

،124ص3%/خلدونابن،6.1ص9-/والملول!!رسليختاشالطبرى)3(

.284صا-ايخصرتت!ة/الوهـدىابن

.135-124ص3-خلدونابن)4(
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وسنةاللهكتابإلىفدعاهمبالسوذقانمعسكرينوكانواقوةراسعلى

،يجيبوهفلممحمدآلمنالرضاوإق،وسلمعليهاللهصلىرسوله

كثيفوجمعنصربنتميمبقتلالمعركةوانتهتعنيفاقتالافقاتلهم

قحطبةأنإلابهاوتحصنللمدينةهربفقدالنابىاماالجيشمن

معهومنالنانجاوقتلواودخلوهاسورهاونقبواالمدينةحاصرواوجيشه

بالفتحمسلملافيقحطبةوكتب،)1(طوسعلىالاستيلاءتموبهذا

عليهعظمجيشهعلىوالقضاءابنهمقتلسياربننصربلغولما

ويطابالموقفبتأزمهيخبرمح!رربنمروانالخليفةإلم!وكتبالامر

الثلافيحنفلهآبننباتهرأسهاعلىقوةلهفبعثالمددمنه

واخذواحتلهانيسابورإلىقحطبةزحف013سنةشعبانوفى

مجمدآلمنللرضاأهلهامنالبيعة

سياربنلنصرامداداأرسلالذىوجيشهلنباتهوبالنسبةهذا

نصمر،جيشمنالمنهزمينفلوللهانغوهناك،جرجانوصلفقد

زحف013سنةالقعدةذىثهروفى،كبيرةقوةلهاجتمعوبذلك

وكان،جرجانفىن!الجيومنإليهاجتمعومننباتهلقتالقحطبة

برمكبنكخالدالبارزينالعباسيةالثورةرجالمنعددقحطبةمر

وقوته4نباقجيشرأوالماقحطبةرجالخافالجيشانتقابل14و

-386ص5-اد!اءل/الأثيرابن،501ص9-الملوكوالرصلتاريخالطبرى)1(

324صالعباسيةالدولةأخبا!،387
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نفوسهمف!وأثار-فزهمؤحطبةأنإلاقلوبههمإلمطالرعبودبالهائلة

%راسانأهللآبائهمكانبمايذكرهمفيهموخطبالوطتيةالنخوة

وآخ!م،الغابرمجدهملاسترجاعالاستبسالعلىويحئهمومجدجمزةمن

ناطهـموذكرعزتهماستعادةأجلمنويقاتلون،الاصليينالارضأهل

العددهذابمثلعدوهمسيلقونوجيشه4أقلهوضهحوأنسبقالإمام

)1(عليهمااللهفيت!مرهم

همملاستثارةالحساسالوترعلىيضربآنقحطبةاستطاعوهكذا

آجلمنوالعملالماضىبمجدمبتذكيرهمالخراسانيينكلنجيشه

نباتهبمقتلوانتهـت،المعركةودارتالجيشانوالتحم،ايصشعادته

)2(جندهمنآلافوىشرة

601ءق9-/والملوكالرسلتارمح!المابرى)1(

http://www.al-maktabeh.com



-158-

جبثلىوزوجهسياربننصرخهاية

العراقإلىالثورة

مسلمابودخلهاأنبعدمرومنهربنصرأأنسابقاذكرنا

،)1(الرىخوارإلىثمقومسإلىمنهاتحولئمبنيسابورواستقر

ابنهبقيادةنصرعلىللقضاءجيشابعثقدشبيببنقحطبةوكان

الشريدالأموىالأميرانإلا،مد131سنةقوصإلىوسيره"الحسن

وصلولما،قوم!!علىالحسنواستولىالرىخوارإلىمنهاتحول

المددمنهيطلبالعراتئا.يرهبيردلابنبعثالرىخوارالىنصر

.)2(ردلهوسجنيجبهلمأنهإلا

ويوضحالموؤفلهيشرحمحمدبنمروانللخلبفةنصروكتب

:فيقولمعبراتصويراحالتهلهويصور،هبيرةابنمنماحصلله

حجرتهمنأخرجئمحجرتهإلىبيتهمناخرجمنبمنزلةأناانما!)

فعسىيعينهمنأدركهفاندارهفناءإلىدارهمناخرجئمدارهإلى

له!فلادار:الطربإكداردمنخرجوانلهوتبقىدارهإلىيعودأن

كثيفإأجيشافجهزنصرايمدأنهبيرةلابنمروانفكتب")3(فناءولا

.)4(نصرا4بامد

.331عنالعباسيةالدولةأخبار،12هص3-/خلدونابن)1(

.111ص!9-/والملوكالرصلتاريخالطبرى)2(

.112-111ص9-/الابقالمصدر)3(

.393ص5؟الكاما!/الأثيرابن،112-111صالابقالمددر)4(
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غربازحفهفىاستمرفقدشبيببنقحطبةاسىالعبالقائدآما

الرىخوارمنانتقلقدنصروكان،نصر2.علىالقضاواستهدف

رحلنحوهقحطبةبزحفنصرعلمولماإليهقحطبةاتجهةالرىإلى

حتىالمرضواقعدهعلتهواشتدتمرضأنهإلاهمذانيريدالرىمن

عشرالثافىاليومفىوفانهوكانتبساوهفتوفىحملايحملكانأنه

)1(مىنة85العمرمنيبلغوءان،كل131سنةالأولترشهرمن

وآخذت،خراسانفىالأموىالحكمتمثلالتىالسلطةانتهـتوبوفاته

العباسيةالثورةسلطةلاضفاءالسريرزحفهـاتواصلالعباسيينجيوش

أمية.بنىعرلشوذلاليلمردعلىالناشئة

نصربوفاةعلملماهبيرةابنفإناخرىناحيةوهنناحيةمنهذا

بنعامرأمرالآخربعدواحدااجلداناعلىواستيلائهقحطبةوتقدم

فىفسارابكرمانوكانا،قحطبةإلىيسيراأنداودوابنهضباره

بينهماوفىارتالمكانهذافىالجيشانوالتقاصبهانفنزلاألفخمسين

وذلك،الأموىالجيشوهزيمةضبارهابنبمقتلانتهتضاريةمعركة

ع!ثرينيوماأصبهانعلىقحطبةوبة!،هـ)2(131سنةرجبشهرفى

جيشوبانظميحاصرهاالحسنابنهكانحيثخهاوندإلىسار-ثم

قحطبةوشددالعباسيةالثورةجيشقوةازدادتابنهجيشإلىقحطبة

وشوال،ورمضان،شعبان:اشهرزلاثةواش!رنهـاوندعلىال!صار

آميرهاوكان،بالمنجنيقفضربهافابواالأمانإلىنهـاوندآهلودعا

.334صاله:اسيةالدولةانجار،893ص5-!لكامل/الأثيرابن)3(

.034صالمبايةالدولةأخبار،893ص5-الكامل/الأثيرابن)4(
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طابالنطاقعليهمقحطبةضيهتفلما،)1(الباهلىأفىهمينماللث

القعدةذ!اشهر!اوندفىود-ل،ذلكقحطنجةفاعطامالأه،نمالك

فىشهرزورالضراساقالملكعبدعونآبووفتح،)2(كل131سنة

السنة.نفسمنالحجةذى02

أثراالعراقأميريزيدأبيهعلىهبيرةابنيزيدبنداودقدملما

انضمتكثيفبجيشيزيدخرجالعباسيةالثورةجيشامامانهزامه

،،11101سهلبنحوثرهبقيادةمحمدابنمروانبهاامدهالتىالقوةإليه

يواضلالذىوجيشهبقجطبةصأمتربجلولانزلحتىهبيرةاب!وسار

بخراسانالأمويةالسلطةعلىقضى7أنبعدالعراقإلىمتجهازحفه

وصلوقد،العباسبنىودعاةمسلملأبىالجهاتتلكوخضعت

عكبراءثمخانقينالىثم!-طوانالىسارثمقرماسيينقحطبة

محرمشهرمنالثامنفىوذلكالكوفةيريدالفراتغربواتجه

الكوفةعنيبعدمكانفىمعسكراهبيرةابنوكان،!132سنة

قتلطاحنةمعركةبينهماودارتالجيشانوالتى،فرسخاعثرين

واخهزمغرقاماتأنهوقيلشبيببنقحطبةالعباسىالقائدفيها

الثورةجيشودخل،واسطإلىهبيرةابنوانسحبالاموىالجيش

.)3(الحسنابنهقحطبةبعدالقيادةاستلموقد،الكوفة

رغمالعباسيةالثورةجيثض!انتصاربلغهلمامحمدبنمروانوقال

.364صالطوالالأخبار/الدينورى)1(

.113ص9-والملوكالر!تاريخ/الطبرى)2(

الثرأخبارفىالختمرالوردىتمةابن،181ص9-الابقالمصدر/الطبرى)3(

.285-اص
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.،)1(حيايهزمميتاأنيسمعفمنوالاالادبارواللههذا":قائدهموت

فكشرالعباسيةالثورةشأنقوىوا،نتصاراتالمكاسبو-ثذه

والكوفة،البصرةفىالسوادولبسوا،تأييدهاالناسوأعلن،أنصارها

القسرىخالدبنمحمداسواداولبسواالثورةأيدوامنمقدمةوفى

.سلناالمسجدفىالكوفة(هلفئمحمدوخطب،السابقالعراقأميرابن

تعددتوهكذا)2(محمدلآلوالدعوةوالولاءاميةبنىطاعةخل!

.والأشكالالصورمختلفعلىالعباسيةالثورة-،11ات+

الا4موريصرالتالقتالخطوطخلفالخراساثمسلمأبووكان

يجبىوالمفتوحةالبادان"نالمعاديةالعناصرويستأصلالخططويرسم

وقياداتهالجيشعلىوينفقالمستحقينعلىالأموالويوزعالخراج

.سمابووكان.العراقأرضفىالدخولمنقحطبةجيشتمكنحتى

،باولآولاالمعاركأخباروتصلهمروفىالحر.بيةالعملياتخلاليقيم

)3(البلدانفىوينظمهاحمهاوبعنىالماليةالشئونيتولىالبرمكىخالدوكان

رئيسالخلالسلمةآبورأئهبيرةابنواخهزامالكوفةسؤوطبعد

فرقعدةإلىالجيشتجزئةالجيشوقادةالعراقفىالعباسيةاللإعوة

الهاربةالأموىالجيشفلرلولمطاردةالبلدان.نالمتبقيةالجيوبلفتح

لقتالفزحفقحطبةبناحسناأماقنىديرإلىبرمكبنخالدفسار

.355صالعباصيةالدولةأخبار)1(

الدولةأخبار،911صا(وصلفيتار/دىالأز،342ص2بم/اليعقربى)2(

.368ص!لباية

البرامكة.لنصليرجع)3(

(الفرساثر-11م)
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العراقثهالوب!،البصرةالمهلبىسفيانوحاصربواسطهبيرةابن

نفسهأةهرقدالخلالسلمةأبووكان،)1(محمدبنمروانولايةفى

الثورةرجالبيدالدولةمنالشرقىالجضاحسقوطبعدالكوفةفى

الناسفأجله!132سنةصحرمشهركلنالعاشرفىوذاكالعباسية

محمدآلوزيرباصمالا"موريححرفوكانالقوادواستقبلهوقدروه

)2(الدعوةصاحبايضا!دون

.37-36صالرضدهاروند/الجرس)1(

.604ص5-لالكا!/ايأثيرابن،،8صوالكتابالوزراء/الجهثجارى)2(
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العباس!يةالدعوةزعيمالقحضا?لى

الإمامإبراهيم

منكلرسلكتابمروانيدفىوخضراسانفىالدائرةالمعاركأثناء

صاحبإبراهيمأنمنهلمرواشااتضحالخراسافامسلملأبىالإمامإبراهيم

كتابوصاحبالمسعودىويروى،)1(خراسانفى4النشطالدعوة

بواسطتهاي!ضشفأنمرواناستطلارواياتعدة:العباسيةالدولةأخبار

.)2(ةالدعوصاحب

:فيقولوالأخبارالسيرمعرفةفىالأخياركنزمخطوطةصاحبأ.الم"برا،ا

منهيطلبوان.سللخلبفةكتبسياربننصرالاموىخراسانوالى"

بنابراهيمالدعوةءماحبأنويخبرهخراسانحالةلهويصفالمدد

معاويةبنالوليددمشقعلىعاملهإلىمروانكتبوقد،،)3(محمد

يهيمحيثالحميمةإلىيربالم!البلقاءعلىعاملهليكلفالمكعبدابن

ولماالخليفةإلىبهيبعثثم،وثاقهويشدوليأخذهالإمامابراهم

ميتةابراهيموماتحرانفىالسجنادخلثمانبهامامهومثلحضر

فانهدالماء.عليهأطلقالملحمناشاسهبيتفىأسكنأنهقيلغامضة

جرابفىرأصهأدخلوقيل،ماتحتىءمأنهوقيل،عليهالبيت

.2،3ص2-/بىاليفو(1)

-388صالبايةالدولةأخبار،244ص3-الذهـبمروح/المحودىانظر)2(

293.

.63رفوالأيخاركنزنحطوطة/ا!اذ)3(
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موتهكيفيةتصفالتىالرواياتتعددتوهكذا)1(ماتحتىرهنرو

:)2(رثانهف!هرثمةابنويقول

ألذينعصمةفيهبحرانقبرفضعضعنىجلداآحسبنىوكنت

والطينوالأحجارالصفائحبينكلهمالناسوخيرالإ.،مفيه

ومسكينمالذممىءلوعيلتمصيبتهعمتالذىالإمامفيه

آمينقالعمناللهعفالكنمظلمةمروانعناللهفلاعفا

"بالضلاولةالعباسأىامبايعة،

تمهيداالحميمةفىواعت!لمهالإمامابرا!يمإلىمروانرسولوصللما

لاخيهبعدهبالأمرواوصى،مصيرهابراهيمعرفمروانالممالإرساله

هـ51مروانمناسرتهعلىوخوفا،محهدبنالثهعبدالعباسأبى

له)3(،والطاعةبالسمعوامرهمالكوفةإلىوامملهيرحلأنالعباسأبا

وأبناء،المنصورجعفرأبوأخودبينهممنناوسالكوفةإ!!فساروا

،و!ى،داودواعمامه،ومحمد،الوهابوعبد،ابرا!مأخيه

العباسيةالثورةجيتقكانوبينما،)4(الصمدبدو-،واسماسلوصالح

السفاحالعباسأبوالدعودءاحبقدمالعرافجنور!علىسلطانهيمد

بنالوليددارفىوآنزلهمالخلالسلمةأبوواش!بلهموذويهأهلهمع

.393صالمبايةالدولةأخبار،342ص2-لماليقوبىانظر)1(

.423ص5-إلكامل/الأفيارن)2(

.286صاالبثر-أخبارالختصرق"تمة/الوردىابخا)3(

904ص5-الكامل/الأئير،ابن134ص9/-الملوكرإس!تارخالطبرى)4(
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وصولهموكانيوماأربعينقرابةامرموكتم،!شمبنىمولم!سعد

.)1(132سنةصفرشهرفىالكوفة

العباسية،الدعوةصاحبأمركتمانفىالخلالسلمةأىلمحجةوكانت

وباعداديقاتلمازالالاموىالجيشوآنيتملمالنصرآنوأسرته

ويرءبللعلويينميالاكانالرجلآنتوردالرواياتولكن،كثيفة

.الامر)2(زمامويسلم!ماليهمالعباسيينمنالساطةينقلان

محمد،بنجعفر:هممنهمنفرثلاثةذلكفىخاطبوؤد

خطاباتلهمكتبإذالحسنبنعلىبنوعمر،حسنبناللهوعبد

الذينالعلويوناعتذرحيثبتملمهأمرآنالا)3(الموضوعهذالحو

وهذه،سيواجهونهالذىالغاهضالمصيرمنخوفاصالدعوةلهموجهت

فارسيةلحركاتبدايةهىالخلالسلمةألىمنالخطيردالحركة

يبرهنذلكآنولاشك،القادمةالفصولفىذلكوسنرى،ستعقبها

الدعوةانجاحفىسعيهموكان،للعباسيينالفرسإخلاصعدمعن

مطامعهمتحقيهتلغرضسببلمهافىالصابرالشاقئوعملهم،العباشية

وأقطابهاالعباسيةالدعوةأركانأحددوافعماهىوإلا،السياسية

العباسية،الدعوةنجحتآنبعدهـللعلويينالاهتحويلإلمطسلمةأبو

منالاثمانأغلىسبيلهافىدفعتباهرةانتصاراتثورتهاوحفقت

22ورقةالعباجةانماقبمخطوطة،134ص9/-والملوكا)رسلقاريخىال!ر)1(

!يرابن،23"ورقةالعبايةالمناقبنحطوطة904ص5-صالكا!الأثيرابن021(

.4ص01-والنهايةابىاية

.86صوالكتابالوزراء/الجهحيارى31(
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ت-غيهقأجلكلنلقىهصرعهكأ40مقدكلوفى،والمطلوالجهدارجالا

،الإمامابراهيمةالدعوزصكيمالع!اسيينإلىالامروتحويلصارالانف

بتضحيتهوفاإمرسلمةوأبو،الامربزمامالعباسيةرةالثوأخذتوقد

)1(،والدعاةالدعوةعلىأموالهينفهتوكان،وانجاحهاالدعوةاسبيلفى

ومن،بهالمحيطةمورالا2خلالن5استنتجأنههذاتحولهمنويفهم

الحكمظلفىالسياسيةتطلعاتهلايحقققدأنهللمستقبلتوقعاته

لهيكون،العلويونهماخرىطائفةإلىالأمريحولأنوأراد،العبايمى

ن.وأهدافهطامعه5تحقيقفىطمعأإليهمالسلطةنقلفىالفضلكل

السلطة.هذهخلال

العباسا!اقدومخبرال!صفةفىالموجودينطدةا)22بعضعلموقد

وبايعوهالعباسأيالىوأسرعواعليهمحجرقدالخلالسلمةأباوأن

القضيةعإدتوحدثعه،واعتذرفعلهعلىسلمةأباوعنفوابالخلافة

.)2(أدفماأوقوسينقاب.ضهمكانثأنبعدالعبا.سيينيدمنتفلت

خرج)3(131سنةالاولربيع.نعشمرالثافمااليومصباحوفى

من!حبيرجمعحضرهرسمىبحفلفيهاختخ!الذىألمنزلمنالعباسآبو

الكوفة).سجدودخل،العباسىالبيتأفرادمنوجماعة،مراءوالالمالقادة

داددإ!عمهوبجانبه،المنبرصعدثمبالخلافةوبويعبالناسوصلى

الرصالة.هذ.من71-43ءطانظر)1(

202-ه35-3-الذهبوج/مرالممودى،21صه9-الملوكر!الرخ-ارىالطبر(21

تار!خاليوطىانظرتافالثفىوقيل،411ص5؟الكامل/الأإيرابن)3(

.028صالخلفاء
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السنةأحييتاللهرسولعمبنيا":الناسةقالقائماوخطبعلىابن

)1("قعوداتخ!اميةبنووكانت

ة)2ا4الضطبز!روحان

وعظه4وشرفهوءرمهلنف-4الأسلاماصطنىالذىدتهالحمد"

والذابينبهوالقؤاموحصنهوءهفهأهلهوجعلنابنافايدهلناواختاره

وأهلها،بهاأحقوجعلناالتقولىكلمةفالزمنا،لهوالناصرينعنه

آبائنامنوأنشانا،وقرابتهوسلمعليهاللهءملىاللهرسولبرحموخصنا

.4جملبعزيزأنفسناكلنج!لمهعتهنبن5واشتقنا،شجرتهمنوأفبتنا

وأهلهالإسلاممنووضعنارحيمرثوفبالمؤمنينعلإناحريصآماعنتنا

عليهم،يتلىكتاباالإسلامآهلعلىبذلكوأنزل،الرؤيعبالموضع

عنكمليذهباللهيريدانما":حتابهم!كممنلأنزفيماوتعالىتبارك

اسالكملاقل":تعالىوقال"تصهيراويطيرحمالبيتأهلالرجس

عشيرتلثوآنذر":تعالىوقال،"القرلم!فىالمودةإلاأجرأعليه

فللهالقرىأهلمنرسولهعلىاللهأفاءه،":تعالم!وقال،"الأقربين

و،!:يهىمنغنغنماأواعلهوا":احاتعاوقال،ا(الصرفيولذىوللرسول

فضلنا،3زناؤجلفاعلمهم"واليتاىالقرثولذىوللرسولخمسهلله

ت!رمهنعحيبناوالغنيمةا)فئءمنوأجزلوه!دتناحقناعاجهموأوجب

يم.الصفالفضلذوواللهعليناوفضلالنا

.215ص2-الوزياتؤوات/ال!.محما)1(

.126-125ص9-/ا!اوكوالر-لتارخالطبرى)2(
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والضلإفةوالسياسةبالرياسةأحقغيرناانالفلالميةالسبوزء،ت

ضلالتهمبعدالناساللههدى-وبناافاسأيها-وجوههمفشاهت،.خا

ودغ!،الحةبناوآظهر،هلكتهمبمدوانقذهمجهالتهمبهفىوبصرم

بناوتممالخسيسةبناورفع،فاسداماكانمنهمبناوأصلح،الباطل

التعاصفاهلالعداوةبعدالناسعادحتىالفرت!وجمع،النقيصة

آضرتهم،فىمتقابلينسررعلىواخوانا،دنياهمفىوالمواساةوالبر

إليهاللهقبضهفلماوسلمعليهاللهصلىلمحمدومنحةمنةذلكاللهفتح

مواريثفحووابينهمشورىوأمرهمآصحابهبعد"منبالامرقام

خماصاوخرجوااهلهاواعصوهامواضعهاووضعوهافيهافعدلواالا"م

فيهافجارواوتداولوهافابتزوهاروان5وبنوحرببنووذبثممنها

والقيامنصرناوولىا.ضنابناوتداركحقناعليناورد-ااواستاثروا

كمابنااللهوختم،الارضفىاستضعفواالذينعلىبناليسب،مرنا

بنا.افتتح

هنوالفسادالخيرجاءكمحيث.نالجورلاياتيكمأنلارجوواث

بالآ.الاالبيتأهلتوفيقناوماالصرجاءكمحيث

لمالذينأنتم،مودتناومنزلمحبتنامحلانتمالكوفةأهليا

زماننا،أدركتمحتىعليكمالجورتحاهلعنهيثنكم.-لمذلاثعنتتغيروا

وقدزدتكم،عليناوأكرمهمبناالناسأسعدفازتم،بلىولتفاللهكمواتا

.المبير!والثائر،المبيحالسفاحفانافاستعدوا،درممائةاعطياتكمفى

وقامالمنبرعلىفجلسالمرض4علبفاشتدموعوكاالسفاحوكان
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عدونااهلاثللذىوشكرادتهالحمد":وقالالمنبرمراقىعلىداودعمه

وسلم.عليهاللهصلىمحمدنبينامنميراثناإليناوأصار

،وأشرقتغطاؤناوانكشف،الدنياحنادساقث!عتالآنالناسأيم!

"جزغه،منالقمروبزغ،مطلعهامنالشمسوطلعت،ويم!ؤهاارضها

نصابهإكالحقورجع،منزعهإلىالسهموعادباريهاالقوسوأخذ

عليكم.والعطفبكموالرحمةالرأفةأهلنبيكمبيتأهلفى

لجينالن!ضرالامرهذاطلبفىماخرجناواللهاناالنال!لىأب!ا

هـنالأنفةأخرجتناوإنما،قصرأولانبنى،نهرانحنرولاولاعقبانا

فلقداموركممنوماكرهنا،عمنالبنىوالغضب،حقناابتزازهم

سيرةسوءعليناويشتد،فرشناعلىونصنترمضناركماموكانت

وم!انمكموصدقاتكمبفيئكمواستئثارهملكمواستذلا!مفيكماميةبنى

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولوذمةوتعالىتباركاللهذمةلكم،عليكم

فيكمونعمل،اللهانزلبمافيكمنحكمأنعلينااللهرحمهالعباسوذمة

علإ4اللهءملىاللهرسولبسيرةوالخاصةالعامةفىونسير،اللهبكتاب

علىالعاجلةمدخهمفىآثروامروانوبنىاميةابنحربلبنىتبأتبأوسلم

،الاناموظلمموا،الآثامفركبوا،الباقيةالدارعلىالفانيةوالدارالآجلة

وسنت!آالعبادفىسيرءامفىوجاروا،بالجرائموغشواالمحارموانتهكوا

جهـلاباستدراجالغىجدان5فىوركضواالمعاءىآعنةفىومرحواالبلادفى

أحاديث،افاصبحو،نائمونوهمبياتااللهباسفازاهم،اللهلمكرأصناوالله

وقد،مروانمناللهوأدالنا،الظالمينللقومفبعدا،ممزقكلومزقوا
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خطامهفضلفىعثر-ىعنانهفىاللهلعدووأرسل،الغروربالتهغره

بكتائبهورىمكايدهوجمعحز!فنادىعليهنقدرلنأناللهعدوآظن

أماتماونقمتهوبأسهاللهمكرمنوشمالهيمينهوعنووراءهأمامهفوجد

وردوعزناشرفناوأحيابهالسوءدائرةوجعل،ضلالهباطلهحل!م!ت

وإرئنا.حقناإلينا

إلىعادانماعزيزأنصرأاللهنصره،المؤمنيناميرإنالناسأحها

قطعهوإنما،-يرهالجمعةبكلاميخ!طانكارهلانهالصلاةبعدالمنبر

بالعافية،المؤمنينلاميرالقهفادعوأ،الوعكشدةال!!لاماستتمامعن

الذينلسنهلةالمتتبع،الشيطانوخليفةالرحمنعدوبمرواناللهبدلفقد

المثاب،المسلمينحريمواذخهاكبابدالاصهلاحهابعدالارضفىأفسدوا

الارضاءملحواا)ذينالا%يارالابراربسلفهالمقتدىالمتمهلالمتكهل

.التقوىوهضاهـجالم!دىبمعالمفسادهابعد

ى-حقناعلىمقهوريقمينمفلوامازلناواللهاناالكوفةأعليا

حبتنا،بهموأبي!،حقنابهمفاحيا،خراسانأهللثبضنااللهآتاح

ا)خليفةفيكمفاظهر،تنتقرونلستمماالتدبهمواراكم،دولتناجمهموأظهر

إليكمونقل،الشامأهلعلىوأدالكم،وجوهكمبه.وبيضهاشما.كت

وأعطاه،العدالةمنحهبامامعليكمومن،المسلاموآعز،السلطان

ولاتخدعواطاعتناوألز.وا،بشكراللهأتاكممافخذوا،الايالهحسن

وانكممبهرأبيتأهللكلوان،ا.ركمالامرفإن،آنفسكمعن

عليهاللهصلىاللهرسولبعدخليفةهذامنبركمماصعدوإنهألا،مصرنا
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الاموية8الدولةوتصفيةمحمدبنمروانضهاية!

وزثبيتا(ميةبنىملكبزوالإيذاناالزابموقعةكانتلقد

محمدبنمروانالا.وىالخليفةفرولما،الناشئةالعباسيةالدولةلعرش

منمنهوهأهلهاأنإلاالموء!لإكآقالمعركةهذهفىجيشهان!زامآثر

آقفلتحمايتهمنهاوطلببلدعلىمركلماوكان،)1(إليهاالدخول

والمنعةوالجاهالعزةبعدهكذا،العباسبنىمنخوفاوجههفىآبوابها

وجوديحاولوعبثاآخرإلىبلدمنيطاردذليلاأصبحوالسلفان

.)2(،يضيفهيؤويهالذىالباد

إلىذليلامنهاففرحمايتهتستطعفلمدمشقعاصمتهووصل

بوصيرقريةفىأالمقابهواستقرفيهاوتوغلمصرإلىثمفلسطين

حتىفقاوميطاردهكاناذىالعبا!مىعلىبنصالحجنودفداهمته

.)3(!132سنةالحجةذى27فىقتل

نأالابمصرالفيومفىكانمروانقتلان:)4(الديلهىويروى

.بالفيوموليسببوصيرمروانقتلأنعلىتجمعالمصادر

.424ص5-الكامل/الأثيرابن)1(

هارون/الجومرد،122-121ص7-اللاغةنهجصرح/الحديدأبىابن)2(

.28صالرسد

،128-،صالوفياتفوات.اليهبى/،137ص9%الملوكوالر!ختارالطبرى)3(

،211صا-الختصرتتمة/الوردىابن،121ص7-اللاغةنهجئرحالحدبابنأبى

الأنباءنحطوطة/العمرافى،164،165صا-اظلافةممالفىالأناقةعثرالقلقشدى/

.12ورقةالخلفاءتاريخق

75ورقةالأن!لعقلاءالأنىرياض/مخطوكانظر)4!
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وضح5فىاوضحنافكاالأموىالعراقاميرهبيرةبنيزيدأما

قوةرأسعلىقحطبةبنالحسنإليهوسارواسطالىزحفسابق

واسطإلىالمنصورجعفرأباأخاهالسفاحبعثحتىطويلةهـدةوحاصره

علىالحصارطالولما)1(أشهرتسعةالحصارواستمرهبيرةابنلمحاربة

لهوكتب،ذلكالىفاجابهالصلحجعفرابى!نطلبهبيرةابن

وعاد،)2(وبايعههبيرةابنإليهؤخرجقوادهعليهأشههدامانكتابا

أنإلاالعبالمىالجيثلىودخلهاالمدينةأبوابفترتذممكانهإلى

بينهجرتم!اتبةبعدهبيرةلابناعطاهالذئالاماننقضجعفرابا

منكتبالخراسافىسم5آباإنالو!قى)3(السؤاحالخليفةأ-جمهوبين

لايستقيمالامر"انويقول)4(هبيرةابنقتلغلىيحرضخراسان

.)5("حيا!!دام

عقيلبنوابراهيم،خزيمةبنخازمالمنصورجعفرأبووكلف

ودخلوافانطلقواوقتلههبيرةابنالىبالشخوصالحرسمنعشرةمع

.)6(!قتلوه"!سجدهفىوكانالشمسطلوععندعليه

العباسيينهـساعىوكللت،الامويةالجيوبآخرتصفيةتمتوبهذا

.351ص2-/ايمقوبى11(

.435ص2بم/اليعقوبى،،37صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

.354ص2-/اليقوبى،374صالطوالالأخبار/الدينورىانظر)3(

مامبنطيمانصنهماميةبنىمنأخرينمعصسلمآبواتبمهاهذهالتحريضي!اصة)4(

وأشار"فرعالملحونةالسجرةمنبققد"تقائلأقتلهعلىالسفاحاغليفةحرضإذالملكعبدابن

.023صا-الزاهرةالجومانظر.بقتله

.435ص2-/اليقوبى)5(

.374صالطوالالأخبار/الدفيورى)6(
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اللهعبدالمؤمنينوأمر،طا)بأبىبنءلماالؤمنينأميرإلاوسلم

فيناالأمرهذاأنواعاصوا،(السفاحالعباسأبايصى)محمدابن

والحمد،السلامعليه.سيمبنعيسىالىنسلمهحتىمنابخارجليس

)1(أواولاناه،أبلاناعلىالعالمينربلته

مكانةمنللعباسيينماداودوعمهالعباسأبىخطاباأبرزوقد

الحكمبمؤاسدونددابالضلإة"أ-تحيتهمواللهرسهولكلنلقراب-،مفيعة

وأنه4.ىا*-ااا)ء3ءإيه-مريصتا)ذىا،ت،ج،أوض--ا"ظاء4الاءوف

خرايىا!آهلد؟عا!يه!!بندا؟دويركزوالسنةالثتابلرنم!خمد

إحباسيين.احقواسترجاعال!جماسيةالدولةوويامزالدعوؤجاحفئال!.ير

،انزاب5!ركة5

!س!9

حظمهما5كبيراجيشاجهزبالخلافةالسفاحال!باس!ا!امبايعةبعد

قيادةوآسند)2(للعباسيينآخلصواالذليشالعناصرخراسانأهلمن

قائدإن":)3(الدينورىويقولعلىبناللهعبدعمهإلىالجيشدسذا

نأتؤكدمعضا!هاالرواياتولكن"المنح!مورجعفرابوهو"!الجبهذا

الجيثلىالسفاحوسيرجعفرأبووليسعكبنالله!دالجيمغ!هذاقائد

ئة01وهعهالزابفىيقيموكانالاموىالخليفةمحمدبنمروانإلم!

الجسرمروانوعبرجسراالزابخهرعلىعقدوقدمقاتلألفوعشرون

414-ه11ص-5/الكاملابنالأثير،ا-12127صالابق/-9المصدرالطبرى1()

.5،2ص3-الذهبمروج/المسعودى)2(

..هـ3عىالطوالالأخباربرالدينورى)3(
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خطأمروانارتكبوقد.)1(ووزرائهقوادهرأىبذلكمخالفا

فقدحيثالزابمنالايسرالساحلإلىبعبورهكبيرااستراتيجيا

.)2(الحصينوموقعهسيطرته

مروانالتقى!132سنةالآخرةجمادىشهرمنالثاف!اليومونما

المتتاليةللانتصاراتعاليةبمعنوياتيتمتعكانالذىالعباصىبالجيش

الجديدالعهدظلفىإليهيطمحونالذىالمشرقوللمستقبلحققهاالتى

أزقلتهاسهقة5رنفسياتيعيشىالذىالاموىالجب!ضلافعلى

كلفىتلقوهاالتىوالضرباتالهزاثملكثرةمحطمةومعنوياتالهموم

الجيشوهنفىزادومماالعباسيهيمالثورةجيشمعدارتالتىالمعارك

!ى

أمىوتعاظمللمسلمينخليفةالسفاحالعباسأبىمبايعةخبرالاهوى

ال!يشحققهالذىالساحقللانتصارذلك.هدولقد،حولهالناسوالتفاف

مروانبذلهالذىالمالمنالرغمعلىالفاصلةالمعركةهذهفىالعباسى

معنوياتهم."نوالرفعهمم!ماستثاردفىرغبةللجيش

أيامتسعةواست!رعنيفاوكان،الطرفينبينالطاحنالقتالنشب

النهرفىوالغرقالقتلبينجيشهمنوفقدوهربمروانانهزمثم

.)3(عظيمخلقالجسرلسقوط

.418ص!5%الكامل/الأثيرابن)1(

.211صالباسيةالدعوةطيحة/!رفاروق)2(

3-الذهامروج/المعودى،131ص9-/الملوكوالرصلخثارىالطر)3(

.12ورقةاظلفا،تاريخفىالأنجاء!وطة/العراقأبو،345ص
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بفضلوذلك،الاموىالعرشانقاضعلىدولتهموقامتبالنجاح

الخراساقمسلمأبورأسهموعلىالفرسمقدهخهموفىالمناضليندعاتهم

كانحيثالعباسيةاولةالاقيامفىالبارزوالدورالكبيرالائرلهالذى

بتخطيطهالعباسيةالثورةجيشحققهاالتىالانتصاراتكلوراقي

الصبرارتديت"،5!سلمأبووقال،تدبيرهوحسنومكرهودهائه

المقاديروسامحت،والاشجانالاحزان،حالفت،الكتمانوتجلببت

وكان،)1(!بغيتىخهايةوأدركتهمتىغايةبلغتحتىوالاحكام

دولتهمعلى2القضافىنجاحهبعدمنهموموقفهالاهـويينحالةيصور

:)2(فيقول

حشدوا.إذمروانبنىلموك5عنهعجزتماوالكتمانبالحزمآدركت

قدرقدوابالشامغفلةفىوالقومدمارهمفىبجهدىأسهىمازلت

فانتبهوابالسيفطرقتهمحتى

سبعةآرضفىغنمارممماومن

أحدقبلهمينمهالم04نو"ن

الاسدرعيهاتولىعنهاونام

أهل"نالعقيمةالجماميريةالقاعدةتلكمسمأفاوراءومن

طاوانقات،ثورتهاوساندتالعباسيةالدعوةآيدتالتىخراسان

إلىالخلافةانتقال":)3(دالجوصارركتورا:ويقولقاد!اخلف

عهدفىصميمعربئمنالدولةاطارابدلجديدع!دفانحةالعباسبنى

.68صالممبوكالذهبخلاصة/الاربل)1(

.32ورقةأظلفاءتاريخفىالأنباهنحطوطةانظر)2(

.28صالرشيدهارون/الجومرد)3(
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ادربيةيخرالاخر-العناصرفيهاشتركتأعماسلا!اطارإلىأميةبنى

الدعوةسفينةفىوعهلمواالدولةقيامفىاشهمواالذينالفرسوبخاصة

."النجاحساحلالىوقيادخها

علىانحرافالىالدولةتوجيهونزع":)1(لاندورومويقول

الملكىالخليفةحرصالفرسشكلولقد،فارسنحو.خهمفرنحولا

ثحامناللهيديلوهكذا،الرئيسيةالحكومةمناصبالفرسواحتل

.والنهارالليليقلبوالله،آخرإلى

-!

--لا،إج!ألمثمك!بر/ءلمئا!ا

//إ

لا.5صوالعربالإسلام/ظولاروم)1(
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لتءة-ك!!ر51وزر

وزارةتولواالذينالوزراءعلىالضوءالسابقالفصلفىألقينا

وهمالوضزرالتاريختتبعناخلالمنعرفناوقد،العباسيةالدولة

وهم،العباسيةالدولةشئونيديرونكانوابعضهم،انالفرسمن

التزامهممنأكثروفالعرقية،الشخصيةبأغراضهممحكومون

هذامثلآنفيهلاشكومما،العباسيةللدولةالعامالصالحبقضية

الدولةعلىالسياسيةآثارهلهكانتالعباسيةالدولةإدارةفىالاشلوب

الحينذلكفى

ص

كانتالمتحجرةوالسياساتالمواقفهذهأنذلكإلىآضفنافإذا

الاتجاههذامثلخطورةمدىيتبينفإنه،أقوياءخلفاءظلفىتحدث

الخطورةهذهدرجةلابرازكمثالويكفى،الضعفاءالخلفاءعهودفى

بغداددخلالذىبويهبنأحمدالدولةمعزالبوي!ىالزعيمآننذكرأن

،العراقفىورافىفارسىحكمآولتأسيسفىنجح)1(!334سنة

لاتبا4بل،)2(المتهاويةالعباسيةالسيادةحسابعلىبغداد.ررينةوفى

.353ص2-نفيىأنفىأحوالفىالخمي!ختار/بكرىالديار)1(

،353ص2-الخميىتاريخ/بكرىالديار،941ص3-/خلدونابن)2(

العلومداركيةبمكتهماجشيررصالةوهى"بويهبىدولةقياماقرأالبويهيةالدولةقيامعن

أبوشدكنيمحا!منمقدمةبالقاهرة

(الفرس.ثر-16م)
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منا؟وائللدىموطفينبمثابةكانواالعباسيينالخلفاءانقلناإذا

.)1(البويهيينسلاطين

عنهمتحدزخاالذينالعباسيةالدولةوزراءفإنأمرمنيكنومهما

ببوت،المطمنهمالقليلالاينتمونجميعا،كانواالسابقالفصلفى

مارسفقدهذاوهح،مجهولةجملتهافىتكونتكادبل،واضعة

علىوالتسلطالنفوذن5كبيرأقدرأشغلوهالذىالمركزبقوةبعضهم

العباسيةالدولة

عهدهافىالعباسيةالدولةتاريخفإنالوزراءهؤلاءجانبصكلوإلى

بهتحكواالذئالمستوىعلينايحتم،3خرينوزراءلنايقدم،الاول

يحنم،سياساتهمترسمكانتالتىالتطلعاتوأيضأ،العباسيةالدولةعلى

مستوىإلىبهميرتفعاطار،خاصإطارفىنضعهمأنوذاكهذاعلينا

الرسميةالناحبةمنكانواوانوحتى،السابقينالوزراءعنمميزهم

الوزراءآلقابيحملون

تخطىنفوذهمآنغير،الرسميةالناحيةمنعدادالوزراءفىكانوافلقد

التقليديين،أوالسابقينللوزراءبالنسبةعليهاالمتعارفالحدودكثيرا

إ-لخليفةنفوذيفوقيهايئبعضهمنفوذإنقلناإذاالحقيقةلانجاوزبل

المتغلغلينوآنباعهمآقاربهمخلالمنكانواالنفوذهذامعوهم،نفسه

كانواأنهمأى،كاملةشبهسيطرةيسيطرونالدولةشئونمختلففى

،353ص2%ا!يستارخ/بكرىالديار،941ص3-لمخلدونابن)ا!

.15بحدوما74صالويهينعهدقالياسيةالعربيةقاتالملاعيمحامد
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دانجل---الدولة--فىدولةيشكلو-د!تمامما

)1(الاصفهـاقحمالفرابو

قديممن،ذلكأدرككما،

الأولعهدهاابانالعباسيةالدولةفىالمتحكينأنالقولويمكننا

واسرة،البرامكةدولةأوةاسرهى،ا!صلةإرسيةكلهاثلاثأسرات

تحكمالتىالفترةفإنالزمنيةالناحيةومن،الطاهريةوالاشرة،سهللا

175سنةمنأى.)2(عاماعشرسبعةإلىالجملةفىتصلالبرامكةفيها

وتسلطهم.البرامكة-بدايةوأيضآ،الرش!ب!ارونخلافةبداية

فيهاتخلصالتىالسنةوهى،!187سنةحتىالعباسيةالدولةعلى

)3(تسلطهممن4العبابالدولةحرروبالشالى،البرامكةمنالرشيد

وقد،سنواتتسعحواكإلىيصلقصيراسهللآتسلطكانحينعلى

آخيهعلىانتصارهبعد.روفىالمأمونمكثهاالتىالففرةفىذروتهبلغ

تطلعيمثلالذىالسياسىقطلعهمقحققوتمدطاهرآل.أما،)4(نالأكل

القادمالفصلفىذلكسيتضحكما،آخرشكلفىالفرءر

،**

العباسيةالدولةفىقحكهمزاويةصنالاسراتءذهزدرلصرولكى

نستحضرآنيستحسن،الفصلهذافىبالبرامكةمبتدئبنعاب،اوتسلطهم

93ص4-الأغافى/الأصفهاذالفرجأبو)1(

803صمجهولالمؤلف-3-والحدائقالعيون)2(

وبعد،التقريبوجهعلصنواتذحإلىتصلالبرامكةلةدوقوةتمثلالىةالضر)3(

هـ.187سنةعليهمالحاسمالقضاءحتىهميقلصىوبالتدريجالر!يدأخذذالث

.صنواتأرجإلىالفزةهذهتصل)1(
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كاالنواياعلىوالتركيز،ا!راسافئشخصيةتابىهالناأ

الذىالحاسمالاشلوبعلىوآيضأ.،السيماسيةمواقفهتلونكانت

يستحسز،كماالخراساقالزعيموظحاتنواياالمنصورالخليفةبهوأ

فعلكردقامتالتىالفار!ار!حركاتالذهنفىنستحضرانيضآ

هذرإليهالجاتالتىوالمناوراتوالأساليب،الخراساقابلزلمقتل

وعوجلم!عولجتالتىالطرقوآيضأ.،مآربهاإلىالوصولفىالحركات

والفشلبالاخفاقباءتحتىالحركاتهذهمنكلبها

لمقتلالثأرفكرةولكن،بالإخفاقالخركاتهذهباتتكلحقيقة

السياسيةالتطا!اتأيضأكاهضةبقيتكفا،حاهضةبقيتمسلمأبى

عنهاالتعبيريمكنالتىالتطلعات،وهىالخراسافىالزعيمدوخهاقتلالتى

بانتصارعليه2القضاتمالذىالمجد،الغابرالفارسىالمجداحياءبفكرة

للباحثو-لحكن،الساسانيةالامبراحلوريةعلىالفانحةالإسلاميةالقوات

الغابرالفارسىالمجداحياءفكرةأخذتالزمنمرورمعأنهيلحظآن

علىالجديدبالسيطرةالشكلهذاتحديدويمكن،جديداشكلاتأخذ

منهاالنيلمحاولاتفشلتأنبعدوذلك،الداخلمنالعباسيةالدولة

المعادية.الثوراتأوالقوةطريقعنأى،الخارجكلن

البرامكةدولةمارستهالذىالتحكممظاهرسنعالجالفصلهذاوفىا"ء.

الرشيد.الخليفةقبلمنبهووجهتالذىالاشلوبوأيضأ
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ءكةاابرارظىو

،ء*!"حص1*.6

فىالبرامكةشيخنق!صم-13أنيقتضينالامورالطبيعىالتطور

كسضيحم:مراحلثلاثإلىالعباسيةالدولة

!نر.الرشيدقبلماكلرحلةتر+-

1كأ"ص!زالرشيدهارونعهدفىالص!ودمرحلةءصيربم-

!دا!زشالا3فول!.سحلةكرطس

!علم

فة".،احلاا!ءاولطاالمرحلةقإنالزهضيةالتاحيةومن

*-،*
عوةآلاأنةالأخيرالسنواتكأ5ابتداء،4تأربعينعمرمازجاوز

5إ،الثانيةالمرحلةأماالرشيا-عهدرلىايةمص017ستةإىالعباسي!

دخها4يابراءممة(والذ!ي)الجصرعليهمايصضطلقأووالعم!ودالقوةمرحلة

أءورتفويضمنكبهوآوه،الرشيدع!دبدايةكأ5آ!،آعوام

مرحلةتبدأوبها917سنةحتى،كىالبركليحيىالىالعبايىيةالدولة

ولاءحولالرشيدإلىيتسربفيهاالشكبدأالتىا&ضة،وهىفولالا2

لهاالممكنمنيكنلمالتىالسياسيةوتطلعاتهمبل،البرامكة!ونوالا

علىربمابل،العباسىالبيتونفوذالرشيدحسابعلىإلاتتحققآن

بمنتهىالبراهممةمعيتعاملالرشيداخذهناومن،بيةال!ساديادةحساب

انقاضتستهـدفخهاةعلىالوقتذاتفىوي!-ر،الحذر/والهدوء

*.سنذلم!418مالقاضية4ضر.قيكاذت-آث،نهبملىلماإوتقليصنفوذهم
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تؤءدالمصادرإذنقولالتفصيلإلىا،جه،ل،هـن

احذوبيحهـ،مدبشةمنممريقةفار!ىيةاسرةابررامكةأن

خالدالجدأنالمصادرتذكردصاخراصانهفىالأعاسيةالمراكزمن

اثناءفتوذالمث،بالعه.اسيينالبرامثةايرغ.قاتصكمنأولهو

الدعو3هذهفىبارزادوراهذاخمالدبىوقد1العباسيةالدعإة

132!.)1(سنةالعباسيةالدولةقامتحسبئب"مرتالتىوالتطورات

مسمبأبىالصلةوثبقكانانهع!المصحادرتذكركماء!ارسلىج

ثالخراساقأممىالبرهخالدشاركالاتصالهذااطاروفى،الخراساف

العباسيةالدعوةبينالصههـاعقصةذحكىالتىالتطوراتهـنتحيرفى

جيشبينالمعاركسيرأثفاتالا4هورتدبيرفىوأسه!ا،الأمويةوالدولة

)2(الأموىوالجبثلىالعباسيةالئورة

كبارمنكانالبرمكىخالداإنا:)3(خلدونابنويقولل!

الولاياتيلىكانوانهالدولةفىالبارزةالشخصياتومنالم!ميعة

لتفوقهكانالأعمالهذهلمثلبرمكبنخالداختيارأنويبدو"العظام

كانخالدأن":)4(اليعقوقيذكر،إذوالماليةالاداريةالشئونفى

الأمويينقائدعلىشبيببنقحطبةانتصرعندماالغنائمقسمةيتولى

6-الأعانوفيات/خلكانابن،87صوالكتاباءالوز/الجهثيارى)1(

.!ض87صوالكشابالوزراء/الجهثيارى)2(
921ص

222!ص3-خلدونبن1)3( 3343ص2-ايمقربى)4
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البيت،هذااساسبرمكبنخالد":)1(العمرىويقول،بجرجان

."منيفمكانا!ماشميةالشيعةفىلهوكان،الذهبهذاومعدن

البرمكىوخمالدمسمأبىمنبملذلكبعدالتطوراتوتسلك

سلكهالذىالطريقعلىلاحقفصلفى،وسنتعرفمغايرينطريقين

الخلفاءلأولوالجندالخراجديوانتولىفقدخالداما،مسلمابو

وخاصة،الوزيربمثابةالسفاحمعكانإنهعنهويقالبل،العباسيين

ولايسمىالوزراءعمليعملكانوقد.)2(الخلالسلمةأبىمقتلبعد

ص!

وزارةالمصادربعضوتؤ!سد،)3(سلمةلأبىحصلمماتخوفاوزيرا

)!ا(ذلكواعلانللسفاخخالد

الدولةفىالهامةالمناصبمننصيبهلخالدكانالمنصورعهدوفى

-

وبعد،)5(المنصورعهدبدايةفىالوزارةإليهاسندتفقد،

وطبرستانالرىولايةثم،فارسولايةإليهايىشدتالوزارةعنصرفه

ء-

،سنواتسبعبطبرستانخالداقامالاخيرةالولايةأثناءوفى،ودنباوند

156ورقة2-الأبصارمساكمخطوطة)1(

دابالآفالفخرى/طباطباابن،918صوالكتابالوزراء/الجهثيارىء2(

الزاهرة/الجومبردىتغرىابن،95صالمشوكالذهبلمالإربل،124صاللطاية

932صبرا

124ءلىالماطايةدابالآفىالفخرى/طباطباابنانفر)3(

التاريغنحتصرمخطوطة/الكازروفى،992صالإصرافوالتيه/المعودى)4(

79ورقةيخالارفىالذكرةمنتخبمخطرطة/المقريزى،42ورقة

16صالمبركالذهب/الأربل)5(
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المؤرخونذكرفقد،الظهورفىيحيىابنهنجماخذالفترةهذهوفى

)1(أبيهعننائبابالرىأقامأنه

للخليفةكمستشارعملأنهخالدعنالتاريخسجلفقدذلكوفوق

البرمكىخالداأنإذالاهميةبالمكهذاومركز،)2(المنصورجعفرأبى

ح!

كاالسياسةرسموفى،القرارتفىكانخفدشتركامن

الخليفةعهدفىمكانتةالبرمكىلخالدوظلت،المنصورعليهايسبركان

الرشيد،هارونلابنهالكتابةبتولىالخليفةهذاإليهعهدفقد،المهدى

آفريقيةإلىالانبارمنكلهالمغربحكملابنهالمهدىاسندوحينما

بهذاالبرمكىوالزعيم؟)3(وتدبيرهكلهذلكبتولىالبرمكىخالدأمر

كانتالتىالأقاليمهذهكلفىالمطاعوأمره،المسموعةكلمتهلهصارت

بقيتوقد،العباسيةوريةللاصمبرأالرثيسيينالقسمينأحدتشكل

إ163)هـ)4(سنةتوفىحتىالكبيرةالمكانةهذهلخالد

بالعباسيينالبرمكىخالدعلاقةآننذكرانعناولايغيبهذا

المنصورعهدف!ذلكحدث،والتدهورالجفاءمنلفتراتتعرضتقد
-

عنماصفحسرعانالمنصورأنغير،أيوبأبىوزيرهمنوبسعاية

.)5(مكانتهسابقإلىوردهخالد

ت!

دابالآفىالفخرى/طباطباابن،99صوالكتابالوزرا./الجهثارى)1(

.136صال!لطاية

.125صالسلطانيةدابالآقالفخرى/طباطباابن)2(

.051صاليهابوالوزراء/الجثهيارى)3(

.151صالسابقالمصدر)4(

001-99صالابقالمصدر)5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-924-

صة
لانهوذلك،خالدعلىالخليفةغضبأيضأالمهدىالخليفةعهدوفى

خادمبفرجقرابةعلاقةتربطهكانتالاتراكالقادة-منواحداقتل

كبيرآمبلغاوالزمهخالدعلىالمهدىغضبهذافرجوبتأثير،المهدى

خالد،عنالمهدىمارضىسرعانالمنصورفعلوكماولكن،المالمن

علىوكان)1(المهدىالخليفةزوج،الخيزرانشفاعةبفضلذلكوقدحدث

)2(البرمكىخالدبنيحيىالمهدىرسائلعلى

8،،

-*

منصبالهادىفيهاتولىالتىالقصيرةالفترةالىالآن!*\وننتقل

زعامةفىأبيهحل5البريكىءيحيىصحلالفترةهذهفق،)3(الخلافةا

،ابوهإليهايسعىكانالتئالتطلعاتفىوايضأ،البرمكىالبيت

المهدىوفاةماقبلالىدعوةكانتمنذالعباسيةالدولةخدمأجلهاومن

قلملة.دسن!اتإ
هـ-.إ

الشاببتاريخالفترةهذهفىالبرمكىيحيىتاريخ----ب-ارتبطبرص

كانالذىالموقعنفسوهو،عهدهوولىالخليفةشقيقالرشيدهارونا

وفاته.حتىأبوهيشغله

قبلووزارتهعنهوالنيابةالرشيدلهارونالكتابةيتولىيحيىوكان

.الفرسجلدكابنىعلعطفالخالدراناظيزوضفاعة،151صالسابق!-!المصدر

.45ص2-الزاهرةانبوم/بردىتغرىابن)2(

منتصفإلىم96شةالمحربمأوانلمنض!رافرخةلمد-اطلافةالهادىمودىتولى)3(

.0175سةالأولربغ
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ولايةعلى2الإبقافىالاهمية4بادورايحيىلعبوقد،)1(فةأ

الهاد!مارسهاالتىالكبيرةالضغوطمواجهةفىوذلك،لها/فىنالعهد

)2(منهبدلاجعفرابنهوتوليه،هارونتنحيةجمهدف

وتوليةهارونخلعف!ناءرهلفاالهادىللخليفةيحيىقالهمماوكان

الايماننكثعلىالناسحملتانانكالمؤمنيناميريا):لابنهالعهد

اما،عليهمتعقدالتىالعقودحلعلىوجرآخهمأيمانهمعليهمهانت

كان،بعدهمنلجعفروبويع،بحالهأخيكبيعةفىالامرنركتلو

فىآنظروأناونصحتصدقت!-:فقال"لبيعتهأوكدذلك

)3("هذا

هارونبحقالبرمكىيجيىتشبثأنببساطةالباحثيدركهومما

الحقصاحبوهوهارونحرصمناكثركانالعهدولايةفى

)4(العهدولايةفىاستمرارهعلى

المفأرقةمنشيئاالرجلينموقفاختلاغفىالبعضارتأىوربما

كانتالبرمكىيحيىأنعرفناإذاتزولماسرعانالمفارتةهذدأنكير

هارونأبعدإذا،الرياحستذروهاكانتوالتىالسياسيةتطلعاتهتحكل

يقفزخلالهاو.نالخلافةإكالبابأءامهتفتحالتىالعهدعنولاية

915صاللطانيةالآدابلىالفغرى/طباطباابن)1(

3-الذبمروج/الممودى،174صوالكتابالوزراء/الجهثيارى)2(

333-332عر،

.17.عىوالكتاب/الوزرا.الجه!ثارى،3هصا.!الملوكوالر!يختارالطبرى)3(

24-41ورقىالخلفاءتاريخفىاي!نباءمخطوطة/العمراق!)4(
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،وعلىالسيامميةتلمعاخمهمطريقعكضطواتعدةالاءامإلم!البرامكة

إبعادالىالراىمخططهفىالهادىالخليفةنج!لوذلكمنالعكس

العهدولايةعنالرشيدهارون

وفاةبطبيعةيحيطالذىالغموضإزالةفىذلكيساعدناوربما

الحيلولةفىجداخالدجهودكبيرةبنليحيىكانأوضحناوكما،الهادى

،وكانالهادىلابنوتو)يتهالعهدولايةمنالرشيدهارونخلعدون

جعفريحذرهالطفللابنهالعهدواسنادأخيهخلععلىالهادىعزمكلما

الوفاةحدثتلوأبيهبنىيدمنالسلطةوافلاتالأ.هـ،مغبةمنيحيى

فىأنهالا،ذلكعنفيعدلالحلمسندونصعيرابنه،لانللخليفة

لابنهالعهداسنادعنلثنيهبهالفتكعلىوعزميحيىعلىحنقالنهاية

أخىعلىأفسدتقدلهوقالبهالفتكقرروقدليلةذاتفدعاه

منطلبال!راقذبهوآنبنابراهمالهادىوزيرأن،إلالاقتلنكوالله

يحيى،فحبساللينةتلكوأبقاهففعلالليلةتلكلهيهبهانالخليفة

باحدإذاتوتطارقينتظريحيىكانوبيما،بالموتايقنقدوكان

تريدهالخيزرانبانويخبرهعليهيدخل-الهادىوالدة-الخيزرانخلإم

موتظروفوكانت،توفىالهادىانواشعرتهإليهايحيىفذهب

صى-

شوعامات،-وقيل..بالمرضتوقيلشرقاماتقيل،غامضةالهادى

-وخافتصرلابنهوالبيعةهارونخلفىجدلماالهادىأنذلك

بالغمقتلهمنجوارجمهامنإليهدست،منههارونعلىالخيزرانوالدته

ويقولء017سنةالأولربيعث!هرئوذلك،وجههعلىوالجلوس
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الخف":)1(التاريخفىالتذكرةمنتخبمخطوطتهفىالمقريز!

عليهاوضيقأمهالخيزرانعلىاشتد،قيل:إنهالهادىموتاشبابفى

بقتلهوهمهارونأخيهخلعوأراد،أملهمنلايفلحيقولوكان

3بلالموحديثةإلىخرجبل:وقيل،منامهفىاغتالهمناليهفدست

،ماتثمآياماوأقامفمرض

فغمينالجوارىأمرتبانقتلتهأمهان):)2(الفداءابوويقول

(فماتمريضوهووجهه

نس،الألعقلاءالأنسرياض"مخطوطةصاحب:شيرويهويقول

")3(امهقتلتهويقالجوفهفىقرحةمنالهادىمات

يحيىينتظرهكانالذىللمصيريكونأنالمستبعدمنليس

كانتذلكوفوق،الهادىالخليفةعلىالقضاءفىدورخالدابن

علىمتسلطةكانثا!"م،!نللغايةسيئةوأمهالخليفةبينالعلاقة

تروحالتىالمواكبواستغربغضبهفئار،دونهالا4موروتصرف،نفوذه

و2لى،حهاالاتصالمنوالخدموالخاصةالقوادفمنع،باحهاعلىوتغدو

والده":لا"مهوقال،بابهاعلىمنهميراهمنعنقليضربننفسهعلى

وقؤأنهبلغنىلئنوممم-عليهاللهصلىاللهرسولمننفىفانال!لا

عنقه،لأضربنخدىأوخاصتىمنأحدأوقوادىمنأحدببابك

.101ورتةاياريخفىايذكرةمنتخبمخطوطة)1(

21صا-البثرأضبارفىالختصر)2(

،06ورقةالأنىلعقلا.الأن!رياضنحطوطة)3(
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تغدوالتىالمواكبماهذه،ذلكفليلزم!صاةفمنمالهأقبضنولا

يذكركومصحفيشغلكمغزلآمالك،يومككفىبابكإلىوتروح

)1("لذ!أولملىبابكمافتحتاياكثماياك،يصونكبيتأو

المامونولدالهادىفيهاماتالتىالليلةفىفإنهأمرمنيكنومهما

الرشيد(لهارونالهاجتمع")2(المظفرىالتاريخ!احبويقول

:الناسوقالالمأمونبولادةوالاخرىبالخلافةواحدة،بشارتان

خليفة(الهادىفيهاماتالتىالليلة)الليلةهذهفىمات9

خليفة"وولدخليفةوولى

البارزالسيامىوجودهالهاكانالبرامكةأسرةآنلنايتضحوهكذاا

!
وهى،الهادىعهدنهايةوحتىالمبكرفجرهامنذالعباسيةالدولةفى

الزمانمنقرننصفالىتصلتكادفترة

الفرصمنغيرهموجودعلىيتميزالبرامكةلا"سرةالسياصىوالوجود
ص

السياصىالوجودإلىبالمقارنةوذلك،نسبياطويلاعمربانهالعربومن

الدولةفىالسياصىوجودهيعمرلمالخراسافىمسلمفأبو،صريهم

المورياقللوزيربالنسبةالحالوكذلك،معدودةسنواتسوىالعباسية

!حس

-33ص01-والملوكالر!تاريحالطبرى،70،ص2-أليمقوبىانظر)1(

المحمبوكالذهبخلاصة/الاربل،64-63صا-الثدةبمدالفرجالوخى،،3

64،ص2-الزاهرة/الخومبردىتنرىابن،12صاايخصر-/ابوالندا.،141ص

شيروبه،101ورفةالذكرةمتخبعوطة/المقريزى،288صوالحدانقالحبرن

06ورقةايان!لمقلاءالأذسرياض/غطوطة

914صلقرمافىتاريخأيضأائظر،س59ورقةالمظفرىاتاريخ/نحطرطة)2(
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تألقالتىالبيوتاتمنالبيتينهذينلغيربالنسبةوايضأ،وأسرته

الا"ولىمرحلتهاابانالعباسيةالدولةفىالسياسىمجدها

كانهيبدوالذىبالتطورأيضأللبرامكةالسياصىالوجود!ويتميز

الدعوةحركةفىعادىبدورالتطورهذاويبدأ،لهومخططهمدروس

العباسية،الد!ولةفىالمناصببعضتولىإلىالامرويتطور،العباسية

صميمفىتتغلغلحتىومكانتهانفوذهاتطويرالا"سرةتواصلثمومن

التىللمواقعوصلواحتىبنفوذمتطورواأخهماى،العباسىالبيت

الأمربادىءفىكانواآنبعد،الاحداثاتجاهيرسمواأنمنهايمكنهم

لها.منفذةأداةمجرد

تميزالبرامكةلا4سرةالسيا!ىالوجودفانوذاكهذاجانبلالى

المنصورمنبكلالبرمكىخالدعلاقاتأنصحيح،بخالاستمرارأيضا

الحالةهذهآنغير،الفتورأوالتوترمنلثىوتعرضتقدوالمهدى

القوةمركزفىالسابقةمكانتهإلىخالدعادوبالتالى،طويلاتعمرلم

صادر158سنةفى):)2(الذهبىويقول،)1(العباسيةللدولة

عليبمارضىثم،درمملايينثلاثةمنهوأخذبرمكبنخالدالمنصور

الموصلأعلىوأمره

.101-99عىوالكتابالوزواء/اطثارى)1(

228صا-نجرمنخبرفىالعبر/الدبى)2!ص
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للبرام!الذ!ىالعصر

الرشيد-هارونبتولىالبرامكةلدولةالذهبيةالفترةبدأتلقد

-

)1(العباسيةالخلافة-الرضاعةمنيحيىابن

احضارهالرشيدالعباسىالخليفةبهاقامالتىالأعمالأولمنوكان

3

هظاجلستنىانتأبتيا":)2(وقال،البرمكىالبيتزجمميحيى

الرعية،آمرقلدتكوقد،تدبيركوحسنوممنكببركتكالمجلس
حعى-

شئمض،منواستعمل،ترىبمافاحكم،عنقكإلىعنقمنوأخرجته

غيرواق،رأيتمنطواسطرآيتمنوافرض،رأيتمنوأعزل

"شىءفىمعكناظر

إلىالعباسيةالدولةامرالرشيدهارونفيهافوضالتىالصيغةهذه

صحو)ذا،وأشملهاالتفويضصيغاقوىمنتعتبرالبرمكىيحيى

نررجفاناالصيغةهذهفىوردتالتىالالفاظبنصوصنتقيدأنلنا

كافةمننفسهجردقدالرشيدانوهو،ومحددواضحياستنتاج

يحيىقبضةفئكلهاأصبحتالصلاحياتهذهوان،الصلاحيات

البرامكةمكانةوبلغتوالنهىالامرصاحبوأصبحمكىإ

لك!اباالوزراوممه./الجهثاريع،ااالملوكالرصلفىيخالطبرىراك)2ا(3

.192ص3%الحدائقاليون،،و،338بى3-الذهبمروجالممودى،177
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،الذروةوبلغالر!نبهماسرتوالجاهالسمعةمنلهموأصبح،القمة

اللجناءابوقولذلكمنعليهموالثناءوعزبمجد2الشعراوغنت

فيهم:

وتنفعلاتضرالبرامكوارىومنافعمضرةالملوكعند

المزرعوطاببهاالنباتآشرالثرىاستسربهاإذاالعروقان

مايصنعإلىفانظروقديمهاعرافهامرىءمنجهلتوإذا

عليهمفضلهمبلالملوكعدادمنالبرامكةالشاعرجعلوهكذا

.ولايضرونينفعونلأنهم

-لمإفى

*الم
كانالذىالبرمكىيحىآو(،البرامكة)صنعمنالرشيد%!فة*ان

!أكدهماوهذا،العباسىكتىابللخليفةبالنسبةا!بمكانةيحتل

فانذلكجانبعهد+لتفويفوإلىبدايةفىووضوحالوةبكلالرشيد

صلاحياتهمننفسهجردقدالرشيدانأيضأبقوةيجزمالتفويض

البرمكى،يحيىشئونمنأصبحتايص!لاحياتهذهوإن،كخليفة

فاق":قولهمنالتفويضعهدابهالرشيد"ماختمنلأحظأنويكفى

الاعتباراتهذه2ضووفى،ذلكبعدوللباحث،!شىءفىمعل!ناظرغير

النفويضبموجبيحتلهالبرمكىيحيىأصبحالذىالمركزعنيتساءلأن

؟الوزارةمركزهووهل،المذكور

حر!

الدولةامورالبرمكىليحيىالرشيدتفويضفانأمرمنيكنمهما

(يطلقنمايمكن.بداية.يعتبرالسابقينوإكصوليبالاطلاقالعباسية

شهرمنتصفمنبدأتالتىالدولةوهى!"البرامكةدولة"بحقعليه

!يىح!أ

والتى،187سنة.صفرشهرفىوسقطت،0175سنةالثافىربيع
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.)1(خطيرةدرجةإلىللفرصالسياصىاقأثيرالا"ولىسنواخهافىوصل

وقدالبرامكةبدولةالبرامكةأسرةيدعونالمؤرخينبعضوكان*

اياهمالبليغبوصفهالبرامكةعلىالاصطلاحهذاطباطبابنأطلق

وتاجاالدهرجبينفىكرةكانتالدولةهذهأنيقول!مئرااذ

،الرحالاليهاوشدتالأمثالبمكارمهاضربتمفرقعلى

أوفرومنحتها،أكبادهافلذاتالدنيالهاوبذلت،الآمالبهاونيطت

والسيول،زاخرةوالبحورزاهرةكالنجوموبنوهيحيىفكاناسعادها

نافقه،عندهمالآابوأسوالتى،ماطرةوالغيوث،افعة

وأبهة،عامرةأيامهمفىوالدنيا،عاليةعندالحرماتذوىومراتب

.،الطريدومعتصم،اللهفملجأوهم،ظاهرةآ

منكأمعرالاصطلاحوصدقالوصفهذاصحةلناويتضح

منالفتر!الا!لىفىالعباسيةالدولةعلىالبرامكةسيطرةشمولقو

المراكزعلىالتعرفمنالشيطرةهذهأبعادلناوتتضح،الرشيدعهد

وعلى،البرمكيةالادسرة2زعمامارسهاالتىوالصلاحياتاحتلهاالتى

:مرجالثلاثةرأسها

والسلطانالنفوذتوزيعدراسةومن،وجعفرالفضليحيىكاورلداه!

العباصيةالدولةلاعلىقبضتهمأحكواأنهملنايتبينالثلاثةهؤلاءبين

نفسه.الرشيدهارونالخليفةعلىذلكوفوقبل،فحسب

.177ص6-/الكاسلالأثيرابن،8-86.عىا-.والملوك!رطيختارالطبرى)1(

.915صاللطايةالآدابفىالفخرى/لجالجا6!ابن

الفرصي(أثر-!1م)
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كانوادا:)1(أالأبصارمسالك"مخطوطتهفىالعمرىعنهمويقول

\،الممرعوالربيع،السواكبوالعيون،الزواخرالبحوراللهرحمهم

أمةوكانوا،الكواملوالبدور،اللوامعوالنجومالشواهقوالجبال

ومحط،قصدومحل،أملوقبلة،جودوكعبة،فضلوملة،كرم

يلدالدهرآظنولاأشبههممنبعدهمجاءولا،مثلهميقدمهملموفد

ابنسعيدعنروايةالعمرىوينقل،"بنظيرهمتظفرالايامولا،مثلهم

سعيدابنيقولأ:الروايةومؤدى،المرموقةالبرامكةبمكانةتشهد

لهبممددنابالبرامكةالمشرقأهلافتخرإذافاماللمغاربةالمتعصبوهو

.!اليهموسلمناحياقيالعيونوأغضينا،خضوعاالأعنان

عكالا4مور)2(:وسيطرخهمالبرامكةنفوذازديادعنالاصفهاقويقول!

صاحبكانفيحيى."البرامكةملوكهااخرىدولةالرشيددولةفىهـان

تفويض،وزارةوهى،الوزارةفله،الدولةشئونفىالعلياالكلمة

كلهاالدواوينكانت!،)3(الجهشيارىويقولكلهاالدواوينسوله

/أالديوانهذاعهدثم"الخاتمديوانسوىالوزارةمعخالدبنيحيىإلى

إأ0هـ")4(171سنةيحيىالى

)5(:الوزارةيحيىتوليةبعدالشعراءأحدوقال

نورها3أشعلهارونآقفلمامريضةكانتالشمسأنترألم

.،15ورقة7-الأبصارمساكمخطوطة/الحرى)1(

.93ص4-الأغاق/لأصفهاق2(

الر4تاريخالطبرىأيضأانظر،177عىوالكتاباءالوز/الجهثيارى)3(

.51ص01-والملوك

الأبع!اأعسائمهنحطوطة،العرى،178صوالكتابالوزراء/7)4(--الجهثيارى-

:ة.،4ورقةالخلفاءتاريخفىالأنباء!وطة/العمرافى)5(
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وزيرهاويحيىواليهافهارونبملكهجلالاالدنياتبست

حيث*الوزراءمنأمرمنأولفهوخطيرةامتيازاتيحيىمنحوقد"

فىتصدرأنالمكاتباتهذهلمثليكنولم،العمالبمكاتبةاستقك

.)1(نفسهالخليفةعنالاالسابق

إدارةفىعايئخبرةوذاالسنكبيركانأنهذلكإلىأضفنافإذاء

لناويتبين،بهايتمتعكانالتىالسلطاتضخامةأدركناالدولةشئون

ى!لى،ويو!ابيايمسكالتىالكبيرةالقوى

الاقتصاديةالقوةوالإداريةالسياسيةالقوةجانب

الاعمالمنالعديدالرشيددولةفىتولىفقدلحيىالفضلثحصبنأماص

للقضاهشمداوجهههالذىالعباصىالجيشقاندالفضل،كانلمهاماو

علىبنالحسنبنحسن.اللهعبد،يحىالعلوىالزحركةعلى

قلد176سنةوفىبسنواتذلكوبعد،!)2(172سنةطالبأبىابن

،)3(التركبلادإلىالنهروانمنكلهالمشرقيحيىبنالفضلالرشيد

.)4(الخراجديوانالسابقفىتولىكما

الامين،3محمدابنهبتربيةالفضلإلىالرشيدعهدذلكوفوق

مأمنالفضلرضعوقد،)5(بالخلدالمعروفقصرهفىوأسكنه

ساكمخطوطةاسمرهـ/،178-177صوالكتابالوزراء/الجهارى)1(

.لأهاورقة7تالأبصار

.091-918صاليهابواهالوزر/المجثيارى)2(

مؤرخ/الثيبى،691ص3-واطدائقالعيون،091صالابقالمصدر)3(

.59المظنرىورتةيخايارغطوطة،05صا-النوطىابنلعراق

.28-27ص،-الأجمانويخات/ظكانابن)1(

.391عىوالكتابالوزراه/الجهيارى)5(
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.الرشيد)1(هارون

الامينأننبرزأنللفضلبالنسبةإليهالاشارةسبقتمماويعنيناص

والسيدةزبيدةفهىأمهأما،عهدهولىوأيضآالرشيدأبناءأكبركان

الاهمية.بالممركزايشغلكانإذنفالفضل،العباسيةالدولةفىالاهـولى

سبقالذىالدورلذلكمشابهادوراالأمينيلعببانلهيسمح

لحىنهت!الرشيدالدقاأن

حفصة:بنمروانيقولذلكوفى

واحد!والخليفةبثدىغذتكحرةأكرمأنفخرالككق

المشاهدفىخالدايحيىزانكماكلهاالمشاهدفىيحيىزنتلقد

كانأنهالتاريخعنهسجل-..أخوهأما،الفضلعنهذا

أ،للرشيدالاولالجليسكانبأنهذلك،الرشيدلدىكبيرةحظوةذاو

أبم-------حي
الرجل!كانجعفرافإنوبالجملة،الأولمستشارهوأيضا،الاول

"ويشاطره،النهاروفىالليلفىممكنةفترةأطولالرشيديلازمالذى

الرشيدإلىيوحىكانهذاموقعهمنأنهوطبيعى،المواتفمنكثيرفى

كل،جعفروغب)2(:الجهشبارىيقول"ختكتمعينة

-،الانسكلبهوأنس،أحداعليهلايقدمصارحتىشديدةغلبةالرشيد

.،قصرهمنبالقرببالخلدوآنزله

.162صالسلطانبةدابالآفىالفخرى/لجاطباابن)1(

.918صوالكتابالوزرا+/الخارى)2(
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تغرىابنويقول)1(،ولايتهلاطلاقالسلطانيدى،كانصبر

الجاهمنبلغحتىالرشيدمن(جعفريعنى)تمكن!:)2(بردى

.،قبلهأحدينلهمالموالرفعة

)يعنىعندهالمنزلةعلومنجعفروبلغ:)3(الصفدىويقول

فكالأريقانلهثوبااتخذالرشيدأنحتىسواهيبلغهمالم(الرشيد

.!)4(صبرعنهللرشيديكنولمجملةوجعفرهويلبسه

ولايةاليهاسند!176سنةوفى،)5(حرسهالرشيدولاهوقدبر

.)6(أفريقيةالىالأنبارمنالمغرب

وسجستان)7(،خراسانولايةجعفرإلىالرشيدأسند!018سنةوفى

أسندالرشيدأندا:)8((المظفرىالتاريخ)مخطوطةصاحبويروى

.!والجزيرةالشامولايةإليه

بمبايعتهالرشيدعلىفاشارجعفبربججرالرشيدبنالمأمونلأوكان

وشخص،البيعةلهتمتحتىبالأمروقام،الأمينمحمدبعدبالعهد

---

،448ص5-الأعشىعغ/القلفندى،238صالمقدمة/خلدونابن)1(

.،.4-304ص9ت

.123ص2-الزاهرةالنجوم)2(

015صالقرماقتاريخوانظر،72ص11-مصوربالوفياتالوافى/الصفدى)3(

زوج!معالإنانلأن،واضحكذببل،واضحةمبالغةالروايةهذهفى))4(

.(؟وعقلراىلهخيفةمنهذايقعأنيمكنفكيف،واحداثوباتخذلا

.201ورتةالتاريخفىالتذكرةمتخب/المقريزى،68ص1،-الطبرى)5(

فىابىرتاريخنحطوطة/العينى،091صوالكتابالوزراء/الجهثيارى)6(

.04ورقةالحصرأهلأوصاف

5215ص6-الكامل/الأثيرابن،68عى01الر!الملوك-تاريخالطبرى)7(

.95ورقةالمظفرىاياريض/مخطوطة)8(
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هاشمغلىبىالايمانوأخذ،لهالبيعةلتأكيدبغدادإلىالرقةمنمعهبه

الأمينشهدوقد)1(النواحىجميعفىالعمالوكاتببغدادووجهاء

ح!حص

حى،عليهتأثيرهوقوةالرشيدعلىجعفربسيطرةالخلافةتوليهبعد
--

ولايةمنالمامونأخيهخلعأرادلمامستشاريهلاحدمناظرتهعندقال(نه"

بانويذكرهالمأمونخلععنيثنيهأنيريدمسنث!ارهوكان،العهد

بالكعبة؟المواثيقبتعليقالرشيدأكدتوالدهقبلمنتمتلهالبيعة

--
،بسحرهيحيىبنجعفرعليهشبههافلتةكانالرشيدرأئان)

نحنمالاينفعنامكروهأغرسألنافغرس،وعقدهبرقاهواسقاله

)2("منهوالراحةباجتثاثهالاالالممورلناولاتستقيم،بقطعهإلافيه

علىابأغا،الرشيدعندمتمكفأجعفركان9:)3(خلكانابنويقول

وبلغ"،سواهلبلغهلممماالمرلبة!عند،منهواصلا،أمره

وقلده،المظالمفىبالنظرمعهأشركهأنهالرشيدهارونعندمنزلتهمن

)وقلد)4(:الجهشيارىويقولوالبريل!والطرزالضربدورمراقبة

الكورالنقودوالتطريزوسائرضربفى،والنظركلهاالافاقبرجعفر

الرشيدوهارون)5(:فيقولالمقريزىهذاويؤيد(وا!قاليم

قبلهمن2الخلفاكانوقد،بنفسهالعيارمباشرةعنترفعخليفةأول

مانوههذاوكان،بانفسهموالدنانيرالدراهمعيارفىالنظريتولون

211صوالكتابالوزرا./الجه!ثيارى)1(

136ص01-والملوكالرسلتاريخ-الطبرى)2(

بالويخاتالوافىالصفدىانظر،332صا-ايهعانريخات/خلكانابن)3(

.06صالحباسالمصرفىوتطورهالأكاالوزارة/أليوزبي،71اصا-صور

.402صوالكتابالوزراء/رىالجئي4()

:.12-11صالقودذكرفىا!قودشذور/المقريزى)5(
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الرشيدأنكما،قبلهأحدبهيتشرفلمشىءإذهويحيىبنجعفرباصم

،،والمحمديةالسلامبمدينةوالدراهمالدنانيرعكجعفراصمبكتابةأمر

قدجعفركان")1(:المظفرىالتاريخمخطوطةصاحبويقول

ثلاثمائةجربمكلضربثم،مثقالمائةجرمكلوزندنانيرضرب

لا)هذامنقرببإلم!الملوكمنملكهمةتبلغولم،مثقال

،عندهساميةومكانة،الرشيدعلىكبيرتأثيرلجعفروكان

بآسولاالعباصىصالحبنالملكعبدمعجعفرقصةمنذلكويتجلى

-.--د.ءس.--..لا-------3-.---..----حى.

قيل!:ويقول)3(طباطباابنعنونقلآكاملاالقصةنصايرادمن

فأحضرالخلوةأحبللشربيوماجلسالبرمكىيحيىبنجعفرإن

الثيابولبسواالمجلسهياوقد،معهموجلسبهميأنسالذينندماءه

الحاجبإلىتقدميحيىبنجعفرانثم،والخضروالصفرالحمر

تأخرقدكانالندماءمنرجلسوىتعالىاللهخلقمنلاحدياذنألا

الكاساتودراتيشربونجلسواثم،صالحبنالملكعبدا!صهعنهم

عبدالملك:لهيقالالخليفةأقاربمنرجلوكان،العيدانوخفقت

والدينالوقارشديدوكان،العباسبناللهعبدبنعلىبنصالحابن

معه،ويسربينادمهآنمنهالتمسقدالرشيدوكان،صةوالحث

حضرهذاالملكعبدأنفاتفق،يفعلفمجليلةآموالاذلكعلىلهوبذل

الملكعبدهوأنهالحاجبوفطن،لهحوائجفىليخاطبهجعفربابإف

غيرهيدخلوألا،لهبالإذنيحيىبنجعفرتقدمالذىصالحابن

001ورقةالمطفرىالتاريخمخطوطة)1،

.الصفد!انظر،167-166صاللطانيةالآدابقالفخرى/طاطاابن)3(

.72-71ص11-مصوربالويخاتالوافى
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جعفرر3هفلما،جعفرعلىالملكعبدفدخللهالحاجبفأذن

الحاجبعلىاشتبهتقدالقضيةأنوفطنالحياءمنيذهبعقلهكاد

لهوظهرللقضيةصالحبنالملكعبدوذطن،الايمماشتباهبطريق

لابأس:وقالالملكعبدفانبسط،يحيىبنجعفروجهفىالخجل

قميص،لهفاحضرشيئا،المصبغةالثيابهذهمنلنااحضروا،عليكم

شرابكممناسقونا:وقالويمازحهيحيئبنجعفريباسطوجلسفلبسه

طهمبا!ىثم،بهذاعادةلنافليسبناارفقوا:وقال،رطلافسقوه

وحياؤهانقباضهوزاليحيئبنجعفرانبسطحتىومازال،ومازحهم

اصلحك:جئتقال3ماحاجتك:لهوقال،شديدافرحابذلكففرح

فيها:الخليفةتخاطبأنأريدفصائجث!ثفىالمحه

.قضاءهأريددرهممليونمبلغهدينعلى:اولا"

.ذدره.سهايشرفلابنىولايةأريد:ثانيا

وهو،عمهبنتفانهاال!لميفةبإبنة.ولدىتزوجان:ثالثا

لها.كفء

فقا!لال،أمااكلاثالحوائجهذداللهقضىقد:يحيىبنجعفرفقال

مصر،ابنكوليتفقدالولايةواما،منزلكإلىيحملالساعةهذه

صداقعلىالمؤمنينأميرمولانابنتةلانةزوجتهفقدالزواجوأما

فرأىمنزلهإلىالملكعبدفراح،التدامانفىفانصرفوحذاكذامبلغه

وعرفهالرشيدعندجعفرحضرالغد.نكانولما،سبقةقدالمال

ذلكالرشيدمنفعجب،ابنتهوزوجهمصر.ابنهيلىقدوأنه،ىماجر

لهكتبحتىالرشيددارمنجعفرخرجفما،والولايةالعقدوأمضى

.أالعقدوعقدوال!ث!ودالقضاةوحضر،بمصرالتقليد
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يحيىبنجعفرنفوذيتضحالشواهدمنوغيرهاالروايةهذهومن

الخليفةخصوصياتعلىغلبحتىالشاملةوسلطتهالخليفةمنالمتمكن

لايرد.الذئالسياسىوتدبيرهبناتهتزويجمن

11!أيع

البرامكة،مبهانةبعلوليقطعذلكان":)1(فريدأحمدويقول

مفزعهمالتىالدولةوفىالرشيدعندمنزلتهموساىنفوذهموكبير

.،زعمائهاوموئلخهارجالا

:)2(البرامكةفىمناذرابنالشاعروقال

برمكآلمنالأملاكبنوآتانا

أشرقتمكةبطحاءنزلواإذا

الدجىلناوتجلوبغدادفتظلم

اكفهملجودإلاخلقتفما

منظرحسنوياآخبارطيبفيا

وجعفريحيىبنوبالفةسلبيحيى

أقمرثلاثةعشنامابمكة

منبرالأعوادإلاوآرجلهم

والتىسقناهاالتىالقصةف!جعفربتصرفهالرشيدآنشكولا

الآخرينالي!امكةتاصالحبنالملكعبدطرفهاكان
علىراضغيركانوان،ىويدايداهنهمكاناخرىمواقففى

الوقتفىبههمللفتكتمهيداادهمواستبدانفوذهموزيادةتصرفاتههم

المناسب.

منآخرونيوجدكان،وجعفرالفضلوابنيهيحيىجانبوإلى

مرإلرشيدحجبإتولىفقد،الهامةمراكزهمأيضألهمالبرامكةأسرة

.481صا-المأمونعصر)1(

.155ورقة7-الأ!ارصا!!وطة/العرى)2(
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!حمدوظل،!172سنةمنابتداةوذلك،)1(برمكبنخالدابن
-

،هـ)2(917سنةفىعنهاالرشيد!رفهحتىالحساصالمركزهذافى

نأبعد،بحذرالبرامكةمعيتعاملفيهاالرشيدبدأالتىالسنةوهى

وتث!ير،واخلاصهمولائهمحولنفسهإلىيت!ربالشكبدأ

بنهارونكلحمدالخاصالزماممتولىمنصبوهو،آخرمنصبإلىالمصادر

واستعمل،)3(خالدبنيحيىبنمحمديتولاهكانفقد،الرشيد

،!)4(176سنةلكجمليالشاخالدبنيحيىبنموسى

للرشيداكله!صالوزراءالبرامك!!9:السيوطى)5(ولقول
-

س!م:.الخاسرسمتالحتى

وزيرآواميرفهمتهعشرابنغداالبرمكىماإذا

العباسيةالدولةفىالخطيرةوالمراكزالكبرىللمناصب"والتوزيع

كانالتوفي!لخ!االباحثانبل،عفويالكنلم

لايتحركأ،حتىجانبكلمنبهوالإحاطةالرشيدمحاصرةيستهدف

3واحدةغايةآجلمنيعملونوالجميع،البرامكةأسرةخلالمنالا

ماممكنوابزب،الرشيددولةالعمليةالناحيةمنتكونأنوهى

بينهم4فماالمناصبتوزيعضوءفىالبرامكةوتسلط-بهيشبه(ن

يعدلمالذى،الرشيدمنهاالقلبوفى،المتداخلةالدوائرعة.هو

الدوائر.هذهمنالنفاذعليهالسهلمن

.48ورقةاياريخنخصرنحطوطة/الكازورق)1(

.232-187صوالكتابالوزراء/الجهثارى)2(

.39صالابقالمصدر)3(

الجوم/بردىتغرىابن،06ص،01-والملوكالرملتاريخالطبرى)4(

.ا"ص2-الزاهرة

.113ص2-المحاضرةحن/اليرطى)5(
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إلى!أشارتكمانوضحأنيمكنناالصورةم!محتكتملولكىلم

كانواالرشيددولةفىالبارزينالرجالمعغأنالتاريخيةالمصادرذلك

كبيرةصعوبةوجدالرشيدأنلدرجة،واتباعهمالبراهـممةصنائعمن

شئونبعضليتولوالبالبرامكةصلةلهمتكنلمممنرجالعا!االعثورفى

.)1(العباسيةالدولة

دولةداخلف!البرامكةدولةهىهذهاو،الرشيددولةهىهذه*

الا"ولى؟التعالسنواتمدىعلىالبرامكةسيطرةاستمرتوقد،الرشيد

والهادفةالمضادةخطتهفىالرشيدبدآذلكبعدثم،الرشيدخلافةمن

الجولةوكانت،مفالبرامكةالعباسيةتخليمالدولةإلى

!بى!187سنةمنالثاقالشهرأوائلفىعليهمقضىحينلهالأخيرة

\/

ا--*"/3

111+!

.252صوالكتابالوزراه/الجهثيارى)1(
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البرأه!سقوطعلا

،!187سنةصفرشهرمنالثانيةالليلةمنالأخيرةالساعاتفى

وضوحبكليبدوخطةفىعليهموقضى،البرامكةالرشيدباغت

،)1(جعفربقتلالخطةبدأتوقد،فائقةبعنايةمدروسةكانتانها

الوقتنفسوفى،السجنإلىسيقوافقدأبنائهمنثيموالبقية

خبرمجردالبرامكةأسرةأءمب!تثمو"ن،)2(!!تأموا!

لايمكنالتىودلالتهالخاصبعدهلهخبرلكنه،التاريخأخبارمن

يتجاهلهاأويغفلهاأنللباحث

المنصورفعلهبماالباحثيذكرالبرامكةباشرةالرشيدفعلهوما

المفدىفعلهوما،المورياقوزيرهمعالمنصورفعلهبماوأيضأ،مسلمأبىمع

و)3(داودبنويعقوبيساربنمعايةاللهعبدأبىيريهومع

الكثيرين،نفوسفىالأصىكوامنالبرامكةنكبة(ثارتوقد

منهاوتصاعد،الغزيربالدقصائدفسالت،الشعراءشجونوأثارت

جعفر:رثاءفىالرقاثىماقالهذلكومن،والانينالحنين

لاتنامللخليفةوعينواش%وفلولاواللهأما

.177ص-6/الكاملالأثير،ابن186ص01-والملوكالرصلدلايخالطبرى)1(

187ص6-إالكاملالأثيرابن)2(

وفيات/خلكانابن،156-151صوالكتابالوزراء!الجهثيارى)3(

9114صاللطانيةدابالآفىالفخرى/طاطبا،اإبن21ص7-الأعيان
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واستلمناجذعكحوللطفنا

ابنيحيىياقبلكأبصرتوما

ج!يعاوالدنياالمعروفعلى

استلامبالحجرللناسكما

الحسامالسبفقدهحساما

السلامبرمكآلبدولة

الفادحة:الماشاةتلكيصورالخزاعىدعبلقالهوما

!------

يحيىياللخليفةمنادونادىجعفراقذتدالسيفرأيتولما

الدنيامفارقةيوماالفتىقصارىآنهوأيقنتالدنياعلىبكيت

بهانعمىوصلتقدونعمىكشفتعظيمةفزبتهلكانأجعفر

العقبىلتأتينهمأبشرشماتتهوجعفرليحيىأبدىللذىوقل

واستعلىالغصنأثمرحتىزالفماآلبرمكعنالملكغصنزاللئن

وسؤددمجدمنللبرامكةماكانتصورالأبياتهذهانريبولا

وا!ماتاخهضلعطالاالسيالروزهم،افاسنفوسفىساميةومكانة

ويتغنونابواحهميطرقونمنعددوكان،سلطانهفىالرشيدنافسواحتى

الرشيدالخليفةبابيطرقونممناكثر،وأمجادوعزهمبفضلهم

وسنتبينالرشيدنكبةعواملمنذلكوكان،وعزهممجدهويتغنون

عليهم.الرشيدحقدودوافع،النكبةأسباببالمناقشة
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اكراقيأ؟ممبة"لمواءلهوضوعيةمناقثص4ط

منالعباسيةالدولةفىبهتمتعواالذىالنفوذومدىالبرامكةدولة

دفعتالتىالحقيقيةالاسبابآما،والشائعةالمعروفةالتاريخيةالحقائق

فىلاتزالفقضية،والحاسمةالعنيفةالطريقةبهذهاستئصالهمالىالرشيد

يلفالذىالغموضفىوالسر،والنحميصالضوءمنالمزيدإلىحاجة

الرشيدانإلىالاساسف!يرجع،البرامكةنكبةإلىادتالتىالاسباب

يشرولميبحلم،الحقيقةهذهأبعاديعرفكانالذىالوحيدوهو

الذىالسببإلى،مباشرغيراومباشربشكل،بعيداوتريبمن

لماالرشيد،ويقولالطريقةبهذهينكبواأنالبرامكةأجلهمناستحق

فعلتالذىبالسببيمينىعلمتلو9:اموالهمواستصفىالبرامكةنكب

.)1(!لقطعتهاهذا

ص!--

التعرتنحاولانإلالايسعنا،الرشيدمنالمتعمدالصمتهذاوازاة

المصادرلناتقدمهاالتىالمعلوماتخلالمنوذلك،الازمةأسبابعلى

التاريخية.

ولكزفي،الاسبابمنالعديدالمؤرخينلدىيوجدفانهوللحقيقة

محلنمليستالاسبابهذهلانوذلك،قائمةالصعوبةتبقىذلكمع

قد؟البعضأوردهاالتىالاسباببعضانبل،المؤرخينمناتفاق

الآخر.البعضتبلمنوالتجريحللنقدتعرضت

.224-142ص2-صعفايمقوبى
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منالاسبابمقدمةفىوتاق،أسبابمنالمؤرخونذكرهبماونبدأ

ل!

التىالرشيد،والع!قةأختالعباسةقصةوالرواجالشيوعناحيةمن

وهى،المسعودىعننقلاالقصةأوردالبرمكىجعفروبينبينهاقامت

جعفربلغلماأنهالبرامكةباخبارمعرفةذوذكر!:)1(يلىكما

ل2منوغيرهموالفضلخالدبنويحيىبرمكبنخالدبنيحيىابن

الا"مورلهمواستقامتالرياسةمنإليهوتناهواالملكمنمابلغوابرمك

لجعفرالرشيدقال،لايزولدائموسرورعروسايامهمإن:قيلحتى

بهاآناطلعةالأرضفىليسانه!!ياجعفرويحك:يحيىابن

وان،برؤيتكمنىوأنسااستمتاعااشدبهاوأنا،أميلإليهاولاآنس

معكا،أمرىفىنظرتوقد،ذلكبدونليس.وقعامنىأختىللعباسة

منكوالسرورالحظناقصورأيتنى،ولاعنهاعنكأصبرلاتنىفوجد

وقد،دوخهامعككوقيوممنكحكلوكذلك،معهااكونيوم

والانس،اللذةبهلىوتتكاتف،السروربهلىيجتمعشيئارايت

،أموركفىالرشيدعلىلكوعزمالمؤمنينآميريااللهوفقك:فقال

إليهاوالنظرمجالستهابهتملكتزويجازوجتكهاتد-:الرشيدقال

حضردمنلهوأشهد،ذلكلاسوىفيهسكاأنامجلسفىبهاوالاجماع

وغليظومواثيقهاللهعهدعليهالرشيدوأخذ،مواليهوخاصةخدمهمن

بيتسقفواياهايظلهولا،معهايجلسولا،بهالايخلوأنهأيمانه

ورضى،ذلكعلىجعفرلهفحلف،ثالثهماالرشيدالمؤمنينوأميرإلا

نفسه.وألزمه،به

بالوفياتالواق/الصفدىانظر،038-375ص3-الذهبمروخ/المعودى(1)

.001ورقة"المظفرىالاريخمخطوطة،73-72ص11-مصور
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ذلكفىوجعفروصفناهاالتىالحالةهذهعلىيجتمعونوكانوا

بعهدهووفاء،المؤمنينلاميرهيبةبوجههمزور،عنهابصرهصارف

واضمرت،العباسةوعلقته،عليهالرشيدماوافقهعلىومواثيقهوآيمانه

-وعادت،وخهددهوشتمهرسولهافرد،رقعةإليهوكتبتعليهالاحتيال

بالحازمة،تكنولملا4مهقصدتعليهااليأساستحكمفلما،ذلكبمثلفعاد

ن"ذلكأشبهوما،والالطافالجواهرنفيسمنبالهدايافاسمالتها

وفى،كالامةالطاعةفىآنهالهاضنتحتئ،الملوكوألطافالمالكثرة

،تريدهالذىالامرمنءطرفاإليهافألقت،كالوالدةوالإشفاقالنصيحة

والشرفالفخرمنلابنهاوما،العاقبةحميدمنذلكفىمالهاواعلمتها

أمانبهكانوقعإذاالأمرهذاأنوأوهمتفا،المؤمنيناميربمصاهرة

مرتبته.وسقوطالنعمةزوالمنولولدهالها

ذلك،فىالحيلةبإعمالووعدتها،العباسةقالتهلماجعفراماستجابت

له:فقالتيوماجعفرعلىفأقبلت،بينهماتجمعحتىلهاتلطفوانها

قدالملوكتربيةمنالقصوربعضفىوصيفةلىوصفتقد،يابنى

والقدالرائعالجمال،معوالحلاوةوالطرفوالمعرفةالأدب!منبلغت

لبن،اشترائهاعلىعزمتوقد،مثلهيرمالمالمحمودةوالخصالالبارع

بالقبولكلأمهاجعفرفاستقبل،مالكهاوبينبينىالأمرقربوقد

اشتدحتىتماطلهوجعلت،نفسهاليهاوتطلعتقلبهبذلكعلقت

،والاقتضاءبالتحركعليهايلحذلكفىوهو،شهوتهوقويت،شوقه

مهديتهاأنا:لهقالتةالقلقواشتدبهالصبرعنعجزانهعلمتفلما

فتأهبتةبذلكفاعلمتهاالعباصةاكوبعثت،وكذاكذاليلةاليك

جعفروانصرف،الليلةتلكفىإليهاوسارت،مثلهابهتتأهب.،بمثل
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فضا4الشرابمننفسهفبقىوقد،الرشيدعندمنالليلةتلكف!

بمكاخما،فخبرالجاريةءنوسال،منزلهفدخل،عليهعزاقدلما

واقفا،خلقهاعلىولاعالمابصورتهاي!شلمسكرانفتىعلىفأدخلت

حيلرأيتكيف:لهقالتمنهاحاجتهقضىفلمافواقعها،إليهانقام

بعضمنأنههايرىوهوتعنىتالملوكبناتوأى:قال؟الملوكبنات

فوثب،المهدىبنتالعباسةمولاتكأنا:لهفقالت،الرومبنات

لقد:وقالامهعلى،فأقبلعقلهإليهورجعسكرهعنهزالقدفزعا

يؤوله،فانظرى،الوعرالمركبعلىوحىلمتنى،الرخيمربالثمنبعتنى

غلاماولدتثم،حملعلىمنهفتملة5ا.سةال!ةوانصرفت،حالىإليه

.برهتسمىوحاضنة،رياشرلهيقالخا-مهامنخادمابهفوكلت

والحاضنهوالخافىما)صبىوجهتوانتشارهالخبراضهورخافتفلما

وأخوتهاوابوههووكلب،جعفرمددوطالتبتربيتهوآمرضهما،مكةإلى

بالمنزلةالرشيدمنالرشيدزوججعفرامزبيدةوكانت،المملكةأمرعلى

يتفقد3لايزالخالدإةبنيحيىوكان،نظرائهامنأحدلايتقدمهاالتى

الرشيدإلىزبيدةفشكتالخدمخدمةمنويمنعهنالرشيدحرمامر

فقال،تشكوكجعفرامبالماآبتيا:خالدبنليحيىفقال

:فقال؟عندكقصركوتدبيرحرهلمثفىأناأمتهماالمؤمنينأميريا

فازداد،آعاودكفلست:الرشيدقال:قولهالاتقبل:فقالواللهلا

الحرمابواببقفليامروكان،غلظةذلكفىوعليها،منعالهايحيئ

كلإجعفرأمثأمنذلكفبلغ،مثزلهإلىبالمفاتيحويمضى،الليكفى

يحملما.المؤمنينأقيريا،فقالتالرشيدعلىيومذات،فد.خلتمبلكل

غيرفىاياىووضعهخدىمناياىمنعهمنيفعله!الايزالعلىيحيى

(الفرسأثر-18م)
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فقالت:،حرهـ.فىمتهمغيرعندىيحيى:الرشيدلهافقال؟موضعى

بالخبروخبرته؟ذاكوما:فقالارتكبهمماابنهلحفظكذلككانان

لها:وقاليدهفىفسقط،جعفرمعالعباسةقحمةعليهوقصت

الولد؟منادلدليلوأى:قالتأوشاهددليلمنذلكعلىلكهل

أءرهظهورخسافتفلما،ههناكانقد:قالت؟الولدواين:قال

قصركفىما:قالت؟ءيركآحدهذاآفيعلم:لهاةقالمكةإلىوجهته

كشحا.عليهوفوى،ذلكعنفأمسك،بهعلمتوقدإلاجارية

وكتبتيحيىبنوجعفرهوفخرخ،الريريدآنهالرشيدانحهرا

صارفلمااليمنإلىبالصبىيخرجاأنوالحاضنةالخادمإلىالعباسة

الصبىأمرعنوالبحثبالفحصربهيثقمنوك!!،مكةإلم!الرشيد

أضمرورجعحجهقخصىفلماص!حاطالأمرفوجد.والخادموالداية

إلىخرخدم،.ديدهبب!دادفأقام،نعمهمإزالةعلىالبرامكةفى

بالسندىدعاجعفرقتلعلىةيهعزمالذىاليومفىكانفلماالأنبار

البرامكةبدوروالتوكيلاالسلامدينةاكبالمضىفأهره،شاهكابن

لايكلمحيثمنسراذلكيجعلوأنوقراباخهموأبناؤهمكتابهمودور

أهلهصتبهيثؤن5إلىبذلكيفضئثم،بغدادالىيصلحتىأحدابه

فىعندهوجعفرالرشيدوؤمد،ذلكالشدىفامتثل،واعوانه

وأطيبهيتةبأ!نيومهاة،ماعا،بالعمرالأنبارافىيحرفموضع

ركبحتىالرشيدخرجعندهمنجعفرانحمرففلما،عيش

بينكانبماوأمر،كرصىعلىةجل!سالرشبدرجعئملهمشيعا!ا

بأفودعاتالشربمنفضلة4وفبمنزلهاكجعفرفمضى،فريريديه
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وجلصستارةومدت،كاتبهالثيضوابنالفنبورىالمغنىزكار

:)1(يةضيهزءاروأبرويغنينيضربنخلفهاجواريه

ماتريد

انما

النا،لى

همتهم

منا

أن

عناالناستنامما

دفناقدمايظهروا

له:فقالبرخله،المعروف)2(خادمهياسراساعتهمنالرشيدوأمر

ورأيتكولاموضعا،أهلالهالقالمم،لامحمداأرىمالأمرأندبكاق

ذلكفيكونأمرىتخالفأنواحذر،ظنىفحطةناهضاهـتقلابه

تعرفألست:فقاللدئحالثوفسادعندىمنزلتكستهوطفىسببا

ئجسواهأعرفو!وا!المؤمنينأميريا:قالنجالبرهممىيحيىبنجعفر

:قاك؟خروجهعنداياهتشييعىترألم:قالنججعفرمثلينكرأو

عليها،تجدهحالةأىعلىبرأسهفأننىإليهالساعةفامض:قاك،بلى

:اطفقا،اياجويحيرلا،وقفرعدةوأخذتهالكلامياسرعلفأرقج

المؤمنين؟أميريابلى:قال؟علىالخلافبتركإليكأتقد!آلمياسريا

المؤمنينأميرإليهندبنىالذىوالأمرذلكمنأجلالخطبولكن

،شىءمنهيدىعلىبجرىأنقبلمتكنتآتلووددت

علىدخلحتىياسرفمضىأمرتكقدلماوأمضهذاعنكدع:فقال

فيكاهسقتقدالمؤمنينأميران:لهفقال،ود4حالعلىوهوجعفر

وهو:ابوزكاريقيهكانهذينغيرأخربيتاتوردالمصادر)1(

يادمماأويطرقالموتعليهيأقىفتىفكلتبهعدفلا

.176ص6-/الكاملالأثيرابن،84ص01-والملوكالرسلتاريخالطبرىانظر

وليىسرورجعفرلقتلالرصيدبفهالذىالخادم31أنالمراجعمعظمفىورد)2(

والكتابالوزرا./الجهثارى،84ص01بروالملوكالر!تاريخلىالطبر:انظرياسر

.137ص6-الكامل/الأثيرابن،234عى
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المزابأنواخممازحنىالمؤمنينأميران:جعفرفقال،وكضتبكيت

:قال،جاداإلامارأبتهوالله:فقال،منهجنسهذاأنفاحسب

افتقدتماوالثهلا:قالسكرانإذافهوقلتكماالأمريكنفان

عبافىته،منرأيتمامعيومهفىنبيذاشربظننتهولا،شيئاعقلهمن

الاوقاتمنوقتفىمكافاةلهاتجدلمحقوقاعليكلىفان:لهتال

أميرخالففيماالاسريعاذلكإلىتجلق:قال،الوقتهذاإلا

فانبهأمركمانفذتقدأنكئاعلمهإليهفارجع:قال،المؤمنين

عندىلكوكانت،جاريةيديكعلىحياقىكانتنادماأصبح

غد،فىبهامرتمانفذتالرأىهذامثلعلىاصبحوان،مجددةنعمة

المؤمنينآميرمضربإلىمعكفاصير:قال،سبيلذلكإلىليس:قال

ولمعذراابديتفاذااياكومراجعتهكلامهآسمعبحيثآقفحق

له:قال،قربمنرأسئفأخذتخرجتبرأصىبمصيركإلايقنع

قد:فقالياسرإليهفدخلالرشيدمضربالىفمضيا،فنعمهذاأما

بهائتنىلهفقالي،بالحضرةذاوهامو،المؤمنينأمبريارأسهأخذت

فشأنك:قالالكلامآسمعتةلهفقالفخرجقبلهقتلتكواللهوالا

عينيهبهفعصبصغيرامنديلاكمهمنجعفرفأخرج،بهأمرتوما

الرأصرآىفلماالرشيدإلىرأسهوأدخكياسرفضربهارقبتهومد

.!ذنوبهيذكروجعلعليهأقبليديهبين

والاخير،الأولالدورال!صةهذهفىلمحبقدالخيالأن!ويبدو

الاستنتاجهذايزكىأنالباحثتماما،ويستفيعمختلقةقصةوأخها

التالية:بالا،مور

الرشيد-امرهكما-جعفراقتلالذىمسرورأنكر-ثما
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الذىخاقانبناللهلعبدتالحيماوذلك،جازماانكاراالعباسةتصة

منافىعوهفماالعامةتقولهماتريدكأنك)السببحقيقةعنسأله

ل!ثئءماواللهلا؟الكعبةف!للبخوراتخذهاالتىالمجامروأمرالمرأةأمر

.)1(أصلهذامن

الذينالمؤرخينمنكبيرعدديوجدفإنهذلكجانبوالى-2

اضجاهلااكتبروإذا،أوأنكروهاالعباسةقصةتجاهلواعليهميعتمد

ئآوعلىايجابيارفضايعتبرالإنكارفإنالعباسةلقصةسلبيارفضا

العباسةقصةيضعفالمؤرخين2هؤلامنوالانكارالتجاهلفإنالحالتين

.جداحبيرةدرجةإلى

البرامكةلنكبةكسببالعباسةقصةزجاهلواالذينالمؤرخينومن

،واليعقوفالدينورىمنكلآيضاتجاهلهاكما،)2(خياطبنخليفة

،خلدونابنصارخاانكاراالقصةهذهأنكرواالذينالمؤرخينزأبرومن

وقيموعاداتعامةبصفةالعربيةالتقاليدعلىانكارهفىاعتمدوقد

)3(خماصةبضطىالعبا!البيت

وانغماس؟معاثرةدونزواج،ذلكمثليقرأنللرشيدوكيف

معلهوهلمجالساختهحضورذلكءنوالاعظم،والملذاتاللهوف!

الذىالرجلوهوالخمريتعاطىأولهومجالسلهوهل،المزعومزوجها

.254صوالكتابالوزراء/الجهثيارى)1(

.394ص2-/خياطبنخيفةتاريخانظر)2(

بمدها.وما15صالمقدمة/خلدونابن)3(
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إنهقيلحتىالخيرعملمنويكثرالحجكثيرانهعنهيعرف

.)1(سنةويغزو-سئةيحجس

الشاعر:فيهقالولذلك

الثغورأقصىأوفبالحرمينيردهأولقاءكيطلبفمن

كورفوقالثنيةأرضوفىطمزعلىالعدوأرضفق

يحدثناكمامتزوجةكانتالعباسةفإنوذاكهذافوق-3

بنمحمدبنهارونفزوجهاالعباسةأما:")2(قولهفىقتيبةابن

وحقيقة!علىبنصالحبنابراهيممنفزوجها،زوجهاعنهافماتسلمان

كاملاهدماتهدمالتوالىعلىالعباسيينالرجلينهذينمنزواجهما

غيرزواج.نالعلاقةبهذهارفطوماالبرمكىبجعفرعلاقتهاقصة

دتوأسفا)مباسيةالقصورآحدفىوضعتهلدمنعنهنتجوما،معلن

.)3(توابعهامناثنينإلىتربيته

لأنصلاحيتهعدموبالتالىالسببهذاخهاوىلنايتضحوهكذا

البرامكة.ازمةدراسةفىمنطلقايكون

إليهأشارتمالايتقبكالمعاصرالباحثفارزالمستوىوبنفس

بهم،الزندقةتهمةوالصاقدينهمفىللبرامكةاتهاممنالمصادربعض

فىمجمرةباتخاذالرشيدعلىالبرامكةآشاث!ماعلىذلكفىواعتمادهم

أتإرفىالأنجاءمخطوطة/الحمرات،225ص4-الويخاتفواتاليهبىانظر)1(

.44ورقة،الخلفاء

.038صالمعارف/يهابقتيبةابن)2(

.برهتدعىوحاضة،رياضخادمها:ماالاثنان)3(
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قدبذلكوأخهم،دائمةبصفةمثتعلاالعوديبقىوفيهاالكعبةجوف

مخطوطةصاحبويقول)1(ياربيتالكعبةمنيجعلواأناستهدفوا

هىكماناربيتالكعبةتكونأنجعفر".يريد:المظفرى)2(التاريخ

ذكرناوقد،"المجوسمنكاناصلهما)برامكةا!بجومرولأنمذا!!

نأذالضإلىويضافجازماانكاراذلكأنكرقدمسروراانسابقا

كانتآنهااىسياسيةبدواتتتحرككانتعامةبصفةالدينيةالتهمة

منه.التخلصتريدالعباسيةالسلطاتكانتمنبككتلصق !خ!-
السببذلكبعديبتىفانهالسابقةالأسبابضعفلناتبينوحيث

ا3والذىالسياسىالسببوهوألا،بالحقيقيوصفآنيمكنالذى

أصبحواالبرامكةآنللرشيدتبينسنواتمضىبعدبأنهتحديدهيمكن

البرامكةإلىالنظرةهذهمفتاحآما،دوك"علىجقيقياجطروايشكلون

نقلاطباطبا)3(وابنالجهشيارىمنكللنا4فيقدهالرشيد،قبلمن

الرشيدأنوهو":بخيتشوعبنجبريا!الخاصالرشيداصبيبعن

يحيىدارمنتصدرسمعهاالتىالضجةعلىتحليقاعهدهبدايةفىقال

الثقلوحمل،عنىخفففقدهجزأ!وأحسنعليهاللهبارك:خالدابن

؟هذاما:فقالضجةالرشيدسمعمدةبعدثم09مناقوناب!دوق

بهاللهفعل:فقال،المتظلمينامورفىينظرخالدبنيحى:فقيل

-2

وعمل،رأقيغيرعلىوأمضاها،دوقبالاموراستبدويسبهيذمهوفعل

انهياجبريل:لىفقالالرشيدعلىأقبلثم...محبتىدوناحبهبما

.251ص7-/البغدادى(1)

.001ورتةالمظفرىاياريخنحطوطة)2(

الآدابفى/الفخرىطباطباابن،225صواليهابالوزراء/الجثيرى)3(

802.صاللطاية
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يحكىممنالفضلوليسالربيعبنالفضلوغير،يخرككلا!يسمعلم

فتبرأت:قالنفسكلاتلفنتجاوزتلئنوعلىوعلى،منهثيئا

يجرىومما،منهشىءحكايةعلىالإقداموأكبرت،ذكرهمنعنده

."وانصرفتمجلسهفى

بختي!ثوعبنجبريلهوراويهلأنالاهميةبالمالنصوهذا

نآلهتتيحعملهطبيعةكانتوالذى،بالريثبدالخاصالطبيب

العباسية،القصورداخلتجرىكانتالتىالأسراربعضيعرف

صدرالذىالقولهذاتاريخلناقدمالنصهذاكانلووحبذا

الربيعبنالفضلبحضورجرىقدالكلامانثم،الرشيد"ن

وهذآ!عنهشيئايخكىممنالفضلوليس":عنهالرشيدقالالذى

الرشيدبينالازمةبتطواتمطلعاكانالربيربنالفضلأنلنايوضح

دورالعبقدالفضلآنيؤكدونالدارسينبعضانبل،والبرامكةأ"

استبدادهمللرشيدصورحيثالجانبينبينالأزمةاستفحالفىاكبيرا

ل!)1(الاموالواحتجانهمبالملك

الاقتناعالرشيدعندكونتالتىالعناصرههـفإن1منيكنمهما

حصرهاويمكنمتعددةدولتهوعلىعليهخطراأصبحوا،البرامكةبأن

التالية:النقاطفى

:)2(العلويينمعالبرامكةتعاطفبم

تاريخيةقصةمناكثرالتعاطفهذا.نالبرامكةبتاريخويرتبط

.253-924صوالكتابالوزراء/الجهثيارى)1(

الفرسالقادةأوالوزراهمنكثيرأأنالكتابهذاثنايافىوصنلاحظحظالالقد)2(

...!لبنوالففل،داودبنويعقوب،الخلالصلمةاب:ثلالملويينمعتعاطفوا
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يحيىعلىالتاريخسجلفقد،العلوىاللهعبدبنيحيىقصةمنها

ابتداءالديلمببلادثارالعلوى/الذىالزعيمهذاإلىبعثأنهالبرمكى

الحقيقةبهذهالبرمكىيحيىأقروقد،دينارالفهـمائتى172سنةمن

التصرفهذابررفقدغريباتبريرالذلكأعطىانهغير،نفسهللرشيد

العلوىالزعيميتقوىأنالماليةالمساعدةهذهوراءمنيستهدفبأنه

حينئذيكونتغلبهفان،ذلكبعديحيىبنالفضلعليهتغلبإذاحتى

علىالجهشيارىيروىأوكما،لجهودهالخليفةتقديرمنللمزيدادممما

اللهعبدبنيحيىشوكةتقوىأنآردت":البرمكى)1(يحريلسان

.،عندكلهاحظىفيكونقوتهبعدالفضلبهفيظفر

وقدرفضوالمنطقالواقععنبعيدالتبريرهذافإنواضحهووكما

شوكتهتقوىآنيؤمنكفما5:قائلاوحاجهالتبريرهذاالرشيد

.)2(ويقتلنىالفضلفيقتل

يحيىمنطقمنبكثيرأقوىالرشيدمنطقأنفيهلاشكومما

قدالبرمكىجعفراأناكتشفقدالرشيدأنوخاصة،البرمكى

تظاهرتدالرشيدانمنالرغموعلى،محبسهمنالعلوىالزعيمأطلق

ماعدوتفعلت01نعم):هويريدهوماكانيتفقجعفرمافعلهبأن

إدىابسيفالثهقتلنى"انصرافهبعدقالأنهإلا،نفىفىماكان

انتظمفطوطة/الجوزىابنانظر،243صوالكتابالوزراء/الجهثيارى)1(

.323ورقة

.243صوالكتاب!لوزرا./الجهثارممه)2(
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منالمطلعينواحديؤكدأنفلاغرابة")1(ألخكلمإنالضلالةعملعلى

سبباناليزيدىمحمدآبوهوالعباسيةالدولةفىالا4موردقائقعلى

قالمن":العلوىالزعيمكلتجعفرموتفإلىيعودالبرامكةنكبة

.")2(تصدقهفلااللهعبدبنبغيريحيىبنجعفرقتلالرشيدإن

علىالتاريخسجلفقداللهعبدبنيحيىقصةإلىوبالإضافةص

نأ،جانبهمإلىقحيزهماوالعلويينمعتعامحففهمدائرةفىالبرامكة

بنأحمدالعلوىالزعيمالىدينارآلفسبعينبمبلغبعثقدي!ي

%هـيبنالفضلعاملفقدذلكجانبوإلى..)3(زيدبنعيسى

الخليفةتشديدمنالرغمعلىوهذا،طيبةمعاملةالكاظمموسىالامام

.)4(العلوىالزعيموتعذيبمضايقةبضرورةعليههارون

منكلموقفأوالأبموقفذلكفىصواءالبرامكةومواقف!!

زعماءمعالشديدتعاةفهمتؤكدالعلويينمنوجعفرالفضلأبنيه

البرامكة،تدينالمواقفهذهجانبهمإلىتحيزهمنقللمان،البيتهذا

لايستهانإدانةوهى،العباسيةالدولةخيانةآوالإخلاصبعدموتصمهم

علاةاتوهى،والعلويينالعباسيينبينالعلاقاتضوءفىوذلكبها،

.)5(القتالإلاالوقتبعضيحسمهايكنلم

-ا7هص-6/الكاملالأثيرابن،88-ا0ص01!والملوكالرصلبختارالطبرى(1)

.323تةورالمنتظمالجوزى/مخطوطةابن،73اصمص!ور-ابالوفياتال!ى/الواق،176

.323ورقةالمنتظم/نحطوطة/الجوزىابن)2(

.432صوالكتابالوزراء/الجثيرى)3(

.65ص01-والملوكالرطتارح!الطبرى)ث(

بثورةالزكيةالف!عمدالعلوىالزعيمقام145ضةوباتحديدالمنصورعهدفى)5(

الاريخنحطوطةانظرالبصرةمنطقةفىبثورةابراهيمأخوهقامكاالحجازقالعباصةالدولةضد

/ىبرتغرى03،ابنورنةالخلفاءأخبارقالأنباءمخطوطة/العمراق،82ورقةالمظفرى

.304ص2%الزاهرةالنجوم
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إلىالفالبينمنببغدادكانمنالرشيدأخرجحد171سنةوفى

)1(طالبآبىبنعلىبناللهعبدبنالحسنبنالعباسعداالمدينة

بغدادملكهبحاضرةعليهأبقى،لذابالعباسواثقاكانأنهويبدو

عنبعيداالمدينةإلىفابعدهم،ولائهمفىالشكفراوددالبقيةاما

.القوى!راكز

البرامكة:لدىيةالقوه!الميول

الدولةاعداةالعلويينختعاطفهمالبرامكةعلىالتاريخيسجللم

عنصرهممعالقومية.يولهمأيضأعليهمسجلبل،فحسبالعباسية

دولةفىالعربيةالعناصرحسابعلىبالضرورةيتمكانوهذاالفارصى

ى!.الرشيد

الاحداثبعضعلىنتعرفلكىالتاريخيةالمصادرإكولنعد

وأالعنصرىظلالهاأوصبغتهالم!اوكانت،البرامكةمنوقعتالتى

كييمرىايوانهدمارادأنهالرشيدعنبذكرالصددهذاوفى،القوف

ميلكخمنهذاالرشيد-لهفقال)2(خالدبنيحيىفمنعه

.)3((المجوس

بع!أبرزالفرسأوالمجوسمعبميلهليحيىالرشيدواتهام

مضتلفة.مناسباتفىلهنظيراالمؤرخين

.51ص01-والملوكالرصلتاريخالطبرى)1(

المنصهراظليفةبينكانتالمناقثمذهان6،2عىواطدانقالعيونصاحبيذكر)2(

ايلالاخالاياأيت5أبخاءمدمبعدمعبأشارل!الالدتالانموروأنالرع!وخالد

ص،01"الهجملأع!بك

.922صالبهابوالوزرا./الجهثارى)3(
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العربيبغضوقكانواالبرامكةأدطا!فلفهرستالنديمفابن

الذينالعربالرجالبينومن،الدولةمناصبعنإبعادهمعلىويهصلون

وكانواالشيباقمزيدبنويزيدالليثبنمحمد،العداءالبرامكةناصبهم

.)1(شيبانبنىحربفىبالتقصيرالأخيريتهمون

ب!

أ

استجابةالنوروزلتأخيرمتحمساكانالبرمكىخالداإنويقال

بالتعصباتهمحينماإلاذلكعنيعدلولم،الفرساخوانهمنهطلبهلما

،الوزارة:ءملالهامةالأعمالؤوصنائعهمولدهموقربوا،للفارسية

.)2(سواهمعينوالقليم-وانحا-زواوالسيفوالحجابةوالقيادةوالكتابة

القوميةالميولعنتتحد.ث.التىالمعلوماتاننقول:وللحقيقة

متكاملةأرضيةللباحثلاتقدملقلتهاوهى،قليلةمعلوماتالبرامكةلدى

حساسيةشدةآنغيرلفوميتهمالبرامكة-بالتعصباأساسهاعلى

مثللهضخمتتكونأن،لابستبعدوسلطانهملكهناحيةمنالرشيد

البرامكةيترصدكانمنالرشيدبقصركانإذاوخاصةالتصرفاتهذه

الشكوكحولهمتثيرالتىالزاويةمنويعرضهاتصرفاخهمتشويهفى4ويبا

يعىالرشيدكانأنأيضاعنالايغيبكما،الاخهامولائهمفىوتقوى

التاريخعليهاسجلقدمسلمابىمنابتداتالفارسيةالعناصرأنجيدا

العباسية.للدولةتمامامعاديةتصرفات

نرصي7ير!م/شص!ع

الميولأن-يزجحييميتطيكعألأب!الاعتباراتهذهضوءوفى

الصورةعلىالقاتمةالظلالبعضكونتقدالبرا.ممةلدىا)قومية

الرشيد.عنهمكونهاا)ى

.175صالفهرصالديمابنالانظربم

.17-16صالمقدمة/خلدونابنإر)2
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العباسية:بالدولةالبرامكةاستبدادب

المؤرخوندونههاالتىالتصرفاتمنالعديديحشدأنللباحثويمكن

الرشيد،بدولةاستبدواقدالبرامكةأنتؤكد،وكلهاالبرامكةعن

الرشيدنصيببكثيرفاققدالدولةهذهفىالتحكمفىنصيبهموأن

)1(عليهيقدرفلاالمالمناليسيرإلىيحتاجالرشيدأنقيلأنهحتىإ

نأحتىبذخاالأموالفىيبذخونالبرامكةفيهكانالذىالوقتفى

جائزة،وكانت)2(درهممليونعشرينكلفهبيتاابتنىيحيىبنجعفر

معفىرهمألفمائةامتدحوهالشعراء"الذينلاحديحيىبنالفضل

.)3(الخلع

وأنهالرشيدعلىالاموالضيقواالبرامكةآنالجهشيارىوذكر

1)4(إليهفاعتذردرهمآلافعرةيحيىبنجعفرمنطلب

الخزائنوسلبالأموالاختلاسهميدركالرشيدهارونوكان

بينالبرامكةعنمناقشةفىالكبيرمسرورخادمهعنهرواهمماوذلك

.أبخزائنىوذهبوا،مالىثهبوا5:)5(الرشيدقالإذالاثنين

قدالبرامكةأن،هىصحددةنقطةعلىتجصرالتاريخيةوالمصادر

الرشيد،حسابعلىكانذلكوان،العباسيةالدولةبحكماستبدوا

.15صالمقدمة/خلدونابن،368ص3-الذبمروجالممودى)1(

لزاهر.النبومبردىئنرىابن،82اص.؟والملوكالر!تاريخ/الطبرى)2(

.115ص2-

36-55ص01-الابقالصدر)3(

.025-924صواليهابالوزراه/الجهثارى)4(

.242صالسابقالمصدر)5(
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إنما9:)1(ولضولال!رامكةلنكحةمنطقياتعلي!خلدون.اردأو
،-..بريو

آموالواحتجاخهمالدولةعلىاستبدادممنماكانالبرامكةنكب

علىفغلبوهإليهفلايصلالمالمناليسيريطلبالرضيدأنحتىالجباة

ملكهامورفطتصرفمعهملهيكنولم،سلطانهفىوشاركوه،امرها

وخطفهاالدولةمراتبوعمرواصيتهموبعد،آثارهمفعظمت

وكتابةوزارةمنسواهمعمن،واحتازوهاوصناؤمهمولدهممنبالرؤساء

ولدمنالرشيدبداركانإنهيقال،وقلموسيفوحجابةوقيادة

وصاحبسيفصاحببينمنرئيساوعشرونخمسةخالدبنيحيى

ابيهملمكانبالراحعنهاودفعوهمبالمناكبالدولةاهكفيهازاحموا،قم

منودرجحجرهفىشبحتى،وخليفةعهدولىهارونكفالةمنيحيى

السلطانمناي!يثارفتوجهأبتيايدعوهوكان،أمرهعلىوغلبعشه

نحوهموانصرفت،عندهمالجافىوانبسط.خهمالدالةوعظمتإليهم

إليهموتخطتالآمالعليهموقصرت،الرقابلهموخضعتالوجوه

رجالفىوافاضوا،الجبايةاموالوالاسمالةالتزلفسبيلفىخزائنهم

بيوتاتمنوكسبوا،المننوطوقوهم،العطاءالقرابةوعظماءالشيعة

خليفتهم،بهيمدحلمبماومدحوا،العاقوفكوا،المعدمالاضراف

منوالضياعالقرىعلىواستولوا،والصلاتالجوائزلعفانهموأسنوا

الخاصة،وأحقدواالبطالةأسفواالممالكسائرفىوالأمصار،الضواحى

إلىودبت.والحسدالمنافسةوجوهلهمفكشفتالولايةأهلوأغضبوا

قحطبةبنواكانلقدحتىالسعايةعقاربالدولةمنالوثيرمهادهم

نفوسهمفىوقرلماتعطفهمولم،عليهمالساعينأعظممنجعفرأخوال

.13-اآصالمقدسة/خلددنابن)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-287-

عندذلكوقارن،القرابةأواصروزعتهبولاالرحمعواطفالحسدءن

وكانت،والأنفةالحجرمنوالاستنكافالغيرةنواصىءمخدومهم

علىالإصراربهاوأنتهى،الدالةصغائرمنهمبعثتهاالتىالحقود

عليهموألقيت،عرشهمالرشيدثلحتىالمخالفةكبائرإلم!شأنهم

للآخرينأومثلاسلفاوذهبت،الأر!روبدارهمبهموخسفت،سماؤهم

عنهونقله،الرشيدذكرهأنماسبقكلهاالأقوالهذهوجماع

بهاللهفعل":)1(يحيىعنقولهفىبختيشوعبنجبريلطبيبه

،رأىغيرعلىوأمضاها،دوكبالا4.وراستبد،ويسبهيذم!،وفعل

.،محبتىدونأحبهبماوعمل

البرامكة،أمرعظملما")2(البرامكةنكبةصببفىالفداءأبوويقول

ذلكمثلعلىلاتصبروالملوك،الناسوأحبهم،كرمهمواشتهر

.!الرشيدفنكبهم

"من:)3(الخلفاءتاريخفىالانباءمخطوطةصاحبويقول

الدنياعلىوتغلبهمالدولةعلىاستيلاؤهمالبرامكةنكبةأسباب

."بالكلية

قدودولتهبالرشيدالبرامكةاستبدادفإنالعمليةالناحيةومن

العلويينمنالبرامكةمواقفمنهاالتصرفاتمنالعديدفىالتاريضسجله

.225صوالكتابالوزرا/الجهث!رى)1(
تتمة/الوردىابنأيضأانظر،16صاالبثر-أخبارأالختصر/الفداءأبو)2(

.302صانحتصر

.8،ورقةالخلفا.تاريخفىالآنجاءنحطوطة/الحرافى)3(
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الرشيدبهامرلمامخالفةكانتوكلها،اليهاأشرناالتسبقالتى

والعلويينالرشيدبينالكراهيةمنمعروفاومماكانلاضتفقالأقلعلىأو

اللهعبدبنيحيىالرشيدخممالعلوىالزعيمامدادتفسيريمكنفهل

للرشيدمضادعملأنهإلاالرشيددولةضدثورتهوقتفىبالمال

ودولته.

معالبرامكةتصرفاتبقيةتفسيريمكنالمعيارهذاوبنفس

العلويين

العبامىالخليفةأموالينفقونالبرامثةفيهكانالذىالوقتوفى

الدولةاموالمنعواقدكانوا،اللهعبدبنيحيىعدوهلتشجيعودولته

هذايكنولم،آخرموضعفىأشرناكماواسرتهالرشيدعنالعباسية

منالوقتنفسفىليحيىوصلفقد،الدولةماليةفىلعجزالمنع

حيماأكثرالا.ستعقدوقد،درمملايينستةمامبلغهفارسأموال

.)1(أعمالهفىيحيىووزعه،الرشيدطلبهمماأكثرالمالمنيحيىأخذ

وكيفبالمالالبرامكةتلاعباستعرضناالمتقدمةالصفحاتوف!

ويقال،وصلأتهمجوائزهمكانتوكيفبيوتهمبناءعلىانفاقهمكان

ببذخويصرفبسخاءينفقبعددلاتقدروصلاتهيحيىجوائزإن

المالمنالقليليطلبوالرشيدالدولةميزانيةاليهستؤولبماآبهغير

.)2(4علبولايحصل

الرشيدحانحى!العظيمةالأموالحازوا1:)3(طباطباابنويقول

3،2صواليهابالوزراء/الجهثارى)1(

1812،1823،1824س!5-الأغافى/ايهصنهافىالفرجابو)2(

.241عىاللطانيةدابالآفى!ى/لجالجاابن)3(
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.الرشيد"دونبالسلطةواستأثروا،اليهيصلفلامنهااليسيرإلىيحتاج

وأبتائهالبرمكىيحيىمنالغريبالتصرفهذاتفسيرولايمكن

2رهوا!ا،الرشبدلمكانةاذلالانقولولا،متعمداانقاصاكانبأنهإلا

فىتساعدناظلالكلهاهذهأمرهعلىوالمهلموبعليهالمحجوربمظهر

نفسه.الرشيدعلىحتىنفوذموطغيانالبرامكةلاستبدادرةصورمم

جعلتالتىوالأبعادالظلالمنبمزيدالتاريخيةالمصادروتحدثناكل

ففىشأفتهمواستئصال،البرامكةجذورتلاعباةحكهيصدرالرشيد

لنفسهجندوهناك،يحيىبنللفضلخراسانحكمأسندء178سنةص

الجيشىهذاعنالطبرىويحدثنا،الخراسانيينمنخاص!اجيشا

وجعل،العباسيةممامالعجممنجندابخراساناتخذ1)11:فيقول

رجل،ألفخهمطئةبلهتعدتهموأن.(للبرامكةأى)لهمءولاة

الكرنبية،ببغدادفسموارجلالفعشرونبغدادمنهمقدموأنه

.أودفاترهمأ!طئهمعلىبخراسانمنهمالباقىوخلف

عنذلكقبليتساةلالرشيدأنشكولا،الباحثويتساءل

منالضخمالعددهذاتجنيدعلىالفضلحملتالتىالدوافعحقيقة

بعدللرشيدحقفإنهالمعاصرالباحث!نظروجهةومن،الخراسانيين

منوجندهالخراماقمسلمأبايتذكرأنالجيشىهذاأنباءو!لتهأن

ارداتهيفرضأ1بمساعدتهميستطيعكانالذىالمجندوم،الخراسانين

الرشيدأنفيهلاشكومما،المنصورالخليفةوعلى،العباسيةالدولةعلى

لهيسمحلمانهوكيفالخراساقالزعيممعالمنصورماتلمهاسترجع

تختلفيحيىبنالفضلمعالقضيةأنغير،خراسانإلىبادودة

26صن01-والملوكالرسلتاريخ/الطبرى)1(

(لفرصأثر-91م)
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الجيشهذاجندوقد.فعلاخراسانفىف!لفضل،مسلمأبىمععنها

الفضللتجريدوهدوءبحكةيعملأنالرشيدعلىوكان،الجرار

حليفه.النجاحوكانالرشيدعملوبالفعلقوتهمن

التالبةالسنةفىوذلك،خراسانعنالفضلبعزلالرشيدبدأ

إلىبالذهابلهيسمحلمالذىجعفرأخاهمكانهوعين،!917

جعفر،عزلحتىالتعيينهذاعلىيوماعشرونيمضولم،)1(خراسان

الرشيد(سندمدةوبعد،العباصىجققزعيم!ى.-ب!محلهالرشيدوأحل

الذينالعربالزعماءمنوهوماهانبنعيسىبنعلىإلىخراسانحكم

.)2(العداءالبرامكةيناصبونكانوا

عيسىبنلعلىخراسانتوليةفىخالدبنيحيىالرشيداستشاروتد

رأيهرفضالرشيدأنإلا)3(يفعلألابيعليهفاشارماهانابن

يحيىأغوارفىمايختيريدركلاشكلأنهخراسانوولاهومشورته

.الامتحانقبيلمنكانتليحيىالرشيدمشورةأنالمرجحومن

معالجةماهانبنعيسىبنعلىمعدبرقدابرشيدويبدو-(ن-

أنهلىالعرالزجممهذاعنتذكرالمصادرفآنولهذآ،خراممانفىالوضع

فانحلالخراسانيينالجندأرزاقبقطعبادرخراسانإلىذهبلما

بالقتلتتبعأئهكما،البرمكىالفضلجندهأنسبقالذىالجيش

.وطراخنتها)4(خراسانأهلصناديد

الخطرضدوهدوءبحكةعملتدالرشيدأنلنايتضحوهكذا

انشا4أنفيهلاشكومماخراسانفىالبرمكىالفضلأوجدهالد!

نظروجهةمنكانالخراسانيينمنالضخمالجيشلهذاالفضل

86صالابقالمصدر)2(68صالسابقالمصدر)1(

.327ور"المتنم!وطة/الجوزىابن،65صالابقالمددر)3(

228صوالكتابراءالو،/الجهثيارى)،(
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الرشيدضدالسيئةونواياهم،البرامكةخطورةعلىبارزةعلامةالرشيد

والتىاتخذهاالتىالإجراءاتمنالسلسلةهذهفلماذاكانتوإلاودولته

الفارصى.الجيشهذاتحطيموعنخراسانعنالفضلابعادعنأسفرت

شكوكإلىالمزيديضيفكانوكلهاذلكبعدالأحداثتتابعت

المصادرذكرتفقد،واخلاصهمالبرامكةولاءفىالرشيدهارون

ويعملخراسانأهليكاتبكانأنهيحيىبنموصىعنالتاريخية

.)1(معهم(الرشيدجمهارونأى)بهوالوثوبإليهمالانصلالعلى

منهاوكلالتاريخيةالمصادرلناحفظتهاالتىالمعلوماتهىهذه

وبالعمللهالاخلاصبعدملهمالرشيداتهامعناصرمنعنصرأيقدم

بهذهـوالبرامكةالرشيدبينالعلاقاتتازم(نويبدر،دولتهضد

عنديحيىبنموصىبحبسءالرشيدأمرأنبعدوخاصة،الصو.رة

وهو،187سنةوذلكبالكوفةموسىبنالعباسالعباعىالزعيم

ويبدو،!بهاثلمواثلمةأولذللتوكان:9)2(عنهقيل.الذىالاجرا:

منالطموحينمنواحداستغلهقدالطرفينبينالعلاقاتتازمأن

طلمحهـبنالملكعبدهوحالطميهذاوكان،العباسىالبيتأبناء

ودولته-الرشيدضدسوياالبرامكهيرعلىآلعملمعتحالفأنهيبدوالذى

بحقيقة7يقطعبماالمعلومات.نالتاريخيةالمصادرتزودناولم

مننستطيعانناغير،الرشيدضدوتآمرهماالجانبينبينالتحالف

بانطباعنخرأنبينهاوالربط،المتناثرةالمعلوماتبحضاستقراء

وسيتضح!،الرشيدلةدهعلىالتآمروأيضاالتحالفيرج!

القادمةالصفحات

*177ص!6/الكامل-الأثير83،ابنص01-والملوكالرصلخ/نارالطبرى)1(

،83ص01-المددرنف!/الطبرى)2(
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العباسىالبيتداخلأ)ورلاقاتلى!ر!ما

ذلكمنالبرامكةوموقف

الا4سرةداخلالعلاقاتآنوالبحثالدراسةبعدنقولأننستطيع

بالعديدمليثةكانتذلكمنالعكسعلىبل،تكنطيبةلمالعباسية

قامأنهعلىبناللهعبدعنالتاريخسجلفقدالانفجارعواملمن

.)1(وخلافتهالمنصورأخيهابنضدمسلحةبثورة

والإكراهوالعنتالقهر.قالكثيرعافقدموعىبنعيسىأن!صما

ولايةفىمكانتهعنالتخلىعلىأكرههالذىالمنصورقبلمنسواء

نفسهخلععلىحملهالذىالمهدىقبلمنأم.)2(المهدىلابنهالعهد

لمانانك")3(المهدى.لهوقال،الخليفةبنموسىمحلهيحللكى

منكاستمحللتوهارونلموسىأبايعحتىمنهاتنخلعأنإلىتجبنى

."فأجابهالعاصىمنمايستحلبمعصيتك

نأ.،سبقالهادىأخيهمنالرشيدهارونواجهسنواتوبعد

مويمىأخيهقبلمنعليهالضغطفىموسىبنعيسىقبلمنواجهه

الرشيدهارونوكادجعفرابنهليوليهالعهدولايةمننفسهبخلعالهادى

بجانبه،البرمكىيحيىوقوفلولاواجههاالتىللضغوطيخضع

ومساندته.عنهوالدفاع

بحدهااوما156ص9-والملوكالرصلتاريخ/.الطبرى)1(

127-226صوالكتاباهالوزر/الجهثيارى)2(

.033ص9-والموكالرطتاريخ/الطبرى)3(
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فىألرشيد.هارونحقعنالبرمكىيحيىبهادافعالتىالحج!ومن

منه،يعيذناأنالئهأسألماكانانأرآيت!:للهادىقولهالخلافة

يمبملمونالناسأنأتظنالمؤمنيناميرأجلفىوينسالايبلغناهوأن

لضلاتهمبهويرضون،الحميبب!ولمالأمرالمؤمنينأميربنلجعفر

أليها!"ينسموآنأفتأمن:قال،ذلكاضناما:قال؟وغزوهموحجهم

قذ-حملت4؟.فتكونغيرهمإلىأبيكولدعنفتخرج،بيتكأهك-لمة

")1(أيمانهبمعليهموهونتالنكثعلىالناس

أهلجلةإليهايسموأنآفتأمن":قولهالنصهذامنويعنينا

مدىزيبرالقولهذاان!غيرهمإلىاببكولد"نفتخرج،بيتك

أن!لدرجةالعباسيةالا4سرةداخلالعلاقاتيحكمكانالذىالتمزق

فرعمنوانتزاعهاالخلافةمنح!مبالىيتطلعونكانوامنهمالكئيرين

الرشيد.هارون

،ء
العلاقاتأنعا!تجمكل!المثحاد!فإناخرىناحيةوهنناحيةمنهذا

صالحبنعبد-الملكالعباصىوالز!الرشيدهارونبينوديةتكنلم

-صكر----،-------صى
جذورهلىيعودالهبايمىالبيتأفرادبينالجفاءأنولاشكطعلىابن

ثانية.نا-جة.كأاللهعبدوعمهناحيةمنالمنحسوربينماحدثالى

هـارونبيزالخلافأوالعدا:يتعمقأنوقبلالأمر2بادىوفى

خيفةيوجسالملكعبدكانصابنالملكعبدعمهوابنالرشيد

أميريانعم:قاك؟حاجةاكأسالهللرشيدلماقاللذللثالرشبدمن

:يقولخيثالطئريةبنيزيدبيتوبينكبينئ،)2(المؤمنين

،35ص01-والملوكالرسلتاريخ/الطبرىانظر)1(

016صاللطايةدابالآفىالفخرى/طباطاابن!3-الذهب

993ص2-الرفياتفوات/اليهبى)2(

مرخ/المعودى
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\شخوبأكدللواشىأناكماشغبةبهذاءالواشينعلىفكوفئ

الرجلين.بينصافيايغنلمالجوأننستنتجذلكومن

وتتابعتالرشيدعندالملكبعبدالناصروشت))1(:الكتبىويقول

امتلاوقدالأيامبعضفىعليهفدخل،يدللريفنيتهبفسادالاخبار

!!فقاله؟بالإماموغدرابالنعمةأكفرا:لهنقالالرشيدقلب

يا(ميرذاكوما،النقمواسترلالالذمباعباءإذابؤتقد:الملكعبد

القرابة،ومودةالولايةتقديموفىفيكنافسحاسدبغىالاالمؤمنين

أمته،فىوسمعليهاللهصلىاللهرسولخليفةانكالمؤمنينأميريا

عليكولهاالنصيحةوأداةالفاعةفرضع!هالك،عترتهعلىوأمينه

كاتبكقحافةهذا:الرشيدفقال،حادحهافىوالشثمبثحكهافىالعدل

الرشيد-لهو-ال،باحضاره(مرثمبستكوسوءنيتكبفساديخبر

أميريابكالغدرعلىعازمانهأتول:فقال،ولاهائبخلأنفغيرتكلم

علىلايكذبوكيف:الملكعبدفقال،عليكوالضلاف،المؤمنين

الرحمنعبدفهذا:الرشيدفقال؟وجهىفىيبهتنىمنخلنى.كأ

نيتلثىوفساد،ضميركسوءعنويخبركاتبلتبقوليقولابنك

فقالت،هذينمنأعدلتجدلمبحجةتحتجأنأردتلووأنت

مطئور؟كانفإنعاقأومأموربينالرحمنتجد،المؤمنينأميريا

فقالهمنهاوحذربعداوتهاللهوأخبرعدوفهوعاقاكانوانفمعذور

لكمعدواوأولادكمأزواجكممنان")1(:كتابهمحكمفىثناؤهجل

لا(عجلولكن،وضحفقدأمركأما:فقالالرشيدفنهضر!فاحذروهم

104-993بر2م!الابقالمددر)1(

.41أيةاتنابنصور-)2(
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فقال،وبينكبينىا!نمفإنهمكاللهيرض!الذىأعلمحتى

أنهأعلمفإق،حاكماالمؤمنينوبأميرحكاباللهرضيت:الملكعبلى

وعفاللرشيداعتنرثمرضاهعلىالثهوأمر،مراهعلىاللهكتابيؤثر

الفضلعندفحبسهمنهلاحظهالا"موربعدفيمالهتنكرأنهإلاعنه

الامينفاطلقه،الرشيدتوفىحتىمحبوسايزلولم،الربيعابن

.-+\.-"ص.،ململبعدومال!

فىالرشيدخطيلتزمونكاثواأ!مللبرامكةبالنسبةوالمفروض

منملتزماكانالاتجاههذاأنويبدر،صالحبنالملكبعبدعلاقته

دولته.منالا"ولىالسنواتفالبرامكة

بنجعفرأوالبرامكةبينال!لاتاتفىتطورحدوثيلاحظثم

هذاالجهشيارىذكروقد،صالحبنالملكوعبد،خاصةيحيى

تحسينفىدوراجعفرلعبوقدتاريخهيحددلمولكنه،الودىلتطور

.)1(صالحبنالملكوعبدالرشيدبين؟لعلاقات

المصاثرإليهتشرلمالذىالامرأماالتاريخيةالمصادرماتسجلههذا

العلاقاتتحسينوراءكانتالتىالدوافعحقيقةفهوبعيدأوقريبمن

الدوافعحقيقةوأيضحااليرمبهىوجعفر،صالحبنالملكعبدبين

----ص----.-------جص----
جعفروزيرهبهقامالذىللدورالاستجابةالرشيد-علىحملتالتى

تسعفلاوالمصادرالعباصىوالزعيمالرشيدبينالتقريبفىإلبرمكى

استجابةسرعلىولاالاثنينبينالتقاربهذاعلىيدلبماالباحث

.214صوالبهتابالوزراء/الجفيارى)1(
http://www.al-maktabeh.com
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ذلكعكالإضواءئلتىول!كافيةدلالة!به.جعفرثامالذئالرشيدءللدور

.الاحتمالإتبعضرتقديمفىالاجتهادالمحاحثعلىويبةك!،واضحبشكك

تفسصيرخلالهامنيمثنالتىالاحتمالاتاوالاحتمالتقديمسبيلوفى

نستأنسالثلاثةالاصرافبينالعلاقاتعلىطرأتالتىالتطورات

خطةبهدوءاتبعقدالرشيدأنمنالتاريخيةالمصادرعليه(جمعتبما

الاطارهذاوفى،البرامكةخطرموا%مةفىللوقوفبعنايةمدروسة

الرشيدهارونبهاقابلالتىالاستجابةتفسيرالياحثعلىيسهلفإنه

-المناورةقبيلمنكانتوانهاالعباصىالزعيممعوزيرهتصرفات

الرشيدهارونصرالمفاجأةعنصريبقىلكى-آخرموضعفىقلتكما

سيح!ممالذىهوكانالعبايىالخليفةنظروجهةمنالمفاجأةوعنصر

البرامكة.وبينبينهالمعركة

صال!.قدبنالملكعبدانوهىثابتةتاريخيةحقيقةوتوجد

نفوذعلىالقضاءبعدوذلكوخلافتهالرشيدهارونضدبالعملاتهم

تشددالملكعبدتهمةظهرتحينماوأنهالسنةنفسوفىالبرامكة

كلتورفة،)1(التشدددرجاتأقصىالىالبرافكةمعالرشيد

.بالرضاعأمهاتهمن-ىعنهمللتخفيفشفاعة

الرشيدهارونقسدصالحبنالملكعبدتآمرانكثافبينوالربط

قدمتشفاعةكلورففرسجنه!فىالبراهممةعلىالرشيدوتضييق

وهىمحددةزيجةالىتوصلقدالرشيدهارونأنإلىتشيراجلهممن

الكامل/الأثيرابن،19-08ص01-والملوكالرصلتاريخ/الطبرى)1(

.917صر،6-
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وشكعا!كانوا)1(صالحبنالملكوعبدجعفرويمثلهمالبرا.ممةأن

01:إ/ؤ.2-!3!-ش!بماد!.وبدولثهبهالاطاحهـه

البرامكةعلىتصرفاتالتاربخ-حنماسطهجانبإلىوهذا

التىالصبورةأبعادكلوكونت،معاديةتصرفاتالرشيدواعتبرها

قبلا"لقوم!ايعاجلأقحريادولتهؤعننفسهعندفاعا"الرشيدأصبح

ؤا"لسريعه.المخكة"حركتهكانتوبالتالى،مؤامرتهمتنفيذمن.ألتمكن

للبرام!!بماقسمبةخطتهنجحتانوبعدثمشافتهمبهااستأصلوالتى

الز.اوكة5الحسافع!ربنالللكجمدإلىالتقت
-------------

.فىكبيرآافجاحاءنجحفدالرشيدأنيؤكدأنيستطيعالباحثفاق

جنباالفرسفيها*اليرامكةعملالتئالخطيرةالمؤامرةهذ.مواجهة

المؤامرةلاواتسعتالجاصىالبيترجالكبار.ناواحدمعجنبإلى

تفوققيمةمواجهتهافىالرثيدلنجاحتجعلالصورةبهذهواتاعها

-.الخراسأقمسمأفيعلىالفضاءفىالمنضورنجاحغيمةئكئير

بالعطفلهوخادمهعاع-.بنالمكمحدابناكامالامقةالصفحاتق.لاحظا)1(

!0002صكزضيه
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البراه!مواجهةفىاوشيدأسلوب

مظاهرعلى2الضوبعضنلتىأنيحسنالبرامكةدولةنتركأنقبل

بدايتهاترجعالتىالمظاهروهى،والبرامكةالرشيدبينالعلاقاتتوتر

سبقإنهنقولالصددهذاوفىسنواتثمانبحوالى!النكبةماقبلإلى

،خراسانفىيحيىبنالفضلأمضاهاالتىالفترةعنتحدثناأنلنا

وأهدافطبيعةفىالرشيدلدىالشبهةأثارمما،ضخماجيشاجندوأنه

قحطيمفى2الهادىأسلوبهإلىلجافانهوبالتالى،الجيشهذاانشاد

بعيدحدإلىذلكفىالرشيدنجحوقد،الخراساتالجيثى

يمكنناالتاريخهذاوبن،ء178سنةالىالتطوراتهذهوتعود

نفسوفى،البرامكةتصرفاتبدقةيتابعأخذالرشيدإننقولأن

بالتدريجالبرامكةنفوذتقليصإلىالراميةسياستهتنفيذفىبدأالوقت

بالدرجةالبرامكةنفوذتمثلوقدأقصاهإلىوصلقدالنفوذهذاوكان

كانالتىالواسعةوالسلطات،وجعفرالفضلوولديهيحيىفىالايلى

البرامكةنفوذف!نالثانيةوبالدرجةأوضحناهكمامنهمكليمارسها

إليهم،والمقربينوأتباعهم،أقاربهمفىمماثلوجودأيضالهكان

بالجملةالعباسيةالدولةفىالمراكزمختلففىالبرامكةوضعهموالذين

وكأنه،للرشيدبدابحيثوالشمولالقوةمنكانالبرامكةنفوذفإن

جانبوإلى،النفوذهذامواجهةفى!راحةإيقفأنعليهالصعبمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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موقفهمالرشيدلدىكونتالتىوالأ؟ورالعناصرمختلففإنذلك

الم!عاد!ى!تالرشيك.

وقدسلطاتهممنالبرامكةتجريدفىيبد!الرشيدهارونذاهووها

البرمكىخالدبنمحمدبعزلوذلكء917سنةهذهسياستهفىشرع

البرامكة،خصوم(حدالربيعبنالفضلإلىواسنادهاالحجابةعنرح

والرويانطبرستانعنيحيىبنالفضلالرشيدعزلالتالىالعاموفى

اللهعبد:هماثقاتهمنرجلينالىالمناطقهذهحكموأسندوالرى

)1(شخيربنالحارثيحيىبنومحمدخازمابن

الأبممنزلةوكان،نفسهيحيىشخصالعلاقاتتوترهـصوقد

سنةفى.أنهيحيىعنالتاريخسجلالصددهذاوفى،الرشيدلدى

سالأنهكما،منهذلكفقبلالولايةمنالرشيدهـاستعق!18

بغدادإلىيحيىيرجعولم،لهفسمحبمكةالمقامفىلهالسماحالرشيد

)2(التاليةالسنةفىإلا

فيهاأظهرأومناصبةحادئةمنأبمثرالتاهـيخيةالمصادرلناوتقدم

منالطبر!مارواهذلكمن،خالدبنليحيىالجفامنشيئاالرشيد

علىتعليقابخنيشموعبنعجبريلالخاوطبيبهالرشيدبينحوار

)3(:الروايةومؤدى،)ذنبدونالرشيدحضرةإلىيحيىدخول

بنجبريلعندهوكانمجلسهفىالرشيدعلىخالدبنيحيىدخلا

916ص01-والماوكالرسلتارخ/الطبرى)1(

.301ص2-الزاهرةالنبوم/ىبرتنرىابن،الصفحةنف!الابقالمددر)2(

/الجوزىابن/ايذأاننلر،018-97ص01-السابقالمددرالطبرى)3(

.323ورتةالم!ظمعوقي
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وصماردخكدلما،إذنبلايدخكمف!آفمايحيىوكان،بختبصوت

نأيحيئفعم،ضغيفارداالنلام4رد،علإوسلمالرشيدمنبالقرب

يدخلياجبريل:وقالجبريا!عليالرشيدأقبلثمتغيرقد(مرهم

ذلكفىيطمعولا!:فقالإذنكبلاأحد.ضزلك*فىوأنتعليك

المؤمنينآهيريا:فقاليحيىفقاماذنبلاعلينايدخلبالنافمأ؟قال

شىءإلاوماهو،الساعةذلكابتدأتماوالئهقبلكأدتهقدمنى

لادخلكنتأنحتىذكرىبهورفعالمؤمنينأميربهخصنىكان

آميرانعلمتوما،إزارهبعضرفىوحيناحينامجردافراشهفىوهو

الضبقةفىعندهآكونفاثعلمتقدواذيحبماكانكرهالمؤ.ضين

.أبذلكسيدىأمرثإنالثالثةاوالاذناهلمنالثانية

ألايقومواالغلمانمر!الخادملمسرورالرشيدقالاخرسمناصبةوفى

لونأربدالخليفةأوامرالغلمانطبقولما،"الداردخلاذا.ليحيى

حتى،كنهوالحجابالغلهانأعرضرآنذلكعلىوترتب،يحيى

)1(لهي!تجابفلاماءشربةشلمبربماإنه

التاريخيةالمصادرفىيوجدفانهأترىناحيةومنناحيةمنهذا

قبلوذلك،ابى.امكةلضربويخططيعدكانالرشيدأنببينما

تاملالايامأحدفىالرشيدآنذلك.ق،سنوات-بعدةكل187سنة

:)2(/قالالنأملهذاسرعنجعفرسألهولما،يصيبنجعفرعنقشدة

أنهإلاجعفرمنكانفصا،منهالجربانموقعوحسنعنقكخعن"

2-الكاول/الأثيرابن،8،عىا+.-والملوكالرسلختار./الطبرى)1(،

.323ورقةانغنحطوطةالجوزىابن،176ص

ص21601صوالكتابالوزراء/آلجهثيارى)2(
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!وبعدفيهةفكموضعإلاتأملتما،واللهلا5:)1(قائلاعليهرد

إلاعنقهتأملتما":)2(الربيعبنللفضلالرشيدقالانصرافه

كل!!منهاالسيفلموضع

،بغدادقالجسرينيلىوكان،شاهكبنالسندىيذكر.كما

بعدسراواشبابهمالبرامكةبدوريوكا!هـان186سنةأمردالرشيدان

التاريخنفسههوالرثبدحدددالذىالتوقيتوأن!الأمرهذامنسنة

)3(البرامثةاستئصال4فبتمالذى

والقضاءالبرامكةلضربيعملكانالرشيدانلنايتبينهذا.ش

وربما،أعوامبعدةفيهانكبهمالتىادنةحى187سنةقبلعليهم

وهى-سابقاقلناكه،-!178سنةالىالتخ!طهذابدايةتعود

جيشاهناكوكون،خراسانيحيىبنالفضا!فيهاتوكالتىالسنة

فاممرعشرأالرشيدتالذى-توج!الجس!وهوضخماخراسانيا

والمخاولتالشكوكخراسانفىالفضلتصرفأكدوقد،بتصفيته

لماسجلهالثوذوا-لاصهمالبرامكةولاصحولالرشيدتساورأخذتالتى

فىوخاحمةالعباسيينآعداءالعلويينبيمتعاطفمنعليهمالتاري!ت

العقداوائ!!فىالرشيددولةضدثارالذىاللهعبدبنيحيىحركة

-لنسا-ال!دلمأ-شنجلا!،ا!رىالثاقالقرنمنالثامن

ا)برامثة،علىللقفت!ءلثديدوبحذرالرشيديخصطاأنإذنغرابةفلا

وفىذللثأ!بثمسلطاتهياوتجميدنفوذهمتقليصعلىيعملة،خذ

لهمالقاضيةضربتهبتوجيهءناسبارآهالذىالوقت

الصفحة،نفىالابقالمصدر)1(

الصفحة.نذ!الابقالمددر)3(

23لأ-236عىالابقالمصدر)3(
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خططبلمفاجئةتكنلمالبرامكةنكبةأنعلىيبرهنومما

وضحتهماللعبانبوادرهاوظهرت،تنفيذهاسبقتمدةمنذلها

آخبارفى2الأنبا!مخطوطةصاحبأوردهاورواية،.السابقةالروايات

المهدىابراهيموصديقهيحيىبنجعفربينحوارهادارأالخلفاء

المهدىبنلابراهيمجعفرقالجعفرعاكاالرشيدتغيرلما":)1(ومؤداها

الصوابومنتغيراالمؤمنينأميرمنأرىاق:شديداحبايحبهوكان

يولينىانمنه.اطلبأنالرأىمنلىأفتر!شخصىعنهأبعدأن

فقالحرمتىوأجددنفسىأطرىمدةبهاوأقيمإليهاوأخرجخراسان

أماقبلكلهفطنتفاقعليكتغيرهأماياحبيبىالمهدىبنابراهم

إلىخراسانخروجفثواما،جددتاذاويهزلهزلتإذايجدتراهكنت

الرشيدفخاطبالمساعدةلكومنىفيهفخاطبهالصوابعينفهو

منعهولكنهالبدايةفىخراسانالىخروجهعلىالرشيدووافقذلكعلى

ا!واسرتهنكبهثمومنالأخيرفىذلكمن

تحينحتىلهومهادنتهلجعفرالرشيدمداراةذلكمنوبتضح

المتاعبلنفسهويسببالمشاكلعليهلاتثورحتىالحاسمةالفرصة

ويهزلهزلتإذايجدتراهكنتأما"المهدىبنابراهيمقولفىوذلك

،جددتإذا

نشيرأن،السرامكةعنالحديثنهايةقاربناوقدبناويحسن

رجالأحدبواسطةخالدبنويحيىالرشيدبيندارالذىالحوارالى

خلفجالسايحيىكانحيثبينهماالحديثينقلكانالذىالرشيد

.05-95ورقةالخلفا.اخبارفىالأنباهعطوطة/العمرافى)1(
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حتأنعلىماحملك5)1(لهقائلايحيىالرشيدوسأك،ستار

ذلك،لهفقلت؟دينارألفممائتىبالديلمابتهعبدبنيحيىإلى

لى:فقال؟هذاعن!فحتقدأليس:لهقل:فقال

تقوىأنأردت:فقال،ذاكلهفقلت؟دمهعنالإنسانيصفحأو

لهأحظىفيكونقوتهبهدالفضلبهفيظفراللهعبد-نيحبئشوكة

الفضلفيقتل4شوكتتقوىأنيؤمنكفما:لهقل:فقال،عندك

زيدبنعيحمىبنأحمدالىنفذت(أنعلىحملكوما؟وبقتلنى

:قالثمذاكلهفقلت؟دينارألفسبعينرياحغلامكمعبالبصرة

آفهألفبالبصردوأنامنكفطلب،منىعيالىموقعتعلمأنتلهقل

لى:فقلت،درمآلافستةفارسمالمنوردكانوقددرم

فأمسكت،هيبتكذهبتالشأنلهذاواحدادرهمامنهاأخذتان

عماللثفىفقدمتهادرهمألفوخهصمائةألفألفمنهاأنتفأخذت

،كذالهقلقالدمفيهممافرقتهيوترتولاهبقرضأنافاحتلت

.!محبصهالىبردهأمرفىثمشيئاعشرأربةعددحتى

الأخطاءمنالعديدالحوارهذافىالرشيدأثارفقدواضحهوكما

نأال!وارخلاكمنأيضاواضحهووكما،البرامكةارتكبهاالتى

لمالجهشيارىأدتلهيؤسفومماكبيرحدإلىهزيلاكانيحيىدفاع

هذهكللناوقدمحدثولو،ثلاثةسوىالأخطاءهذهمنلنايقدم

واستحقوا،البرامكةفيهاوقعالتىالز،تجميععلىلتعرفناالأخطاء

المصير.مدابسببها

243صواليهاباهالوزر/الجهثيارى)1!
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عنتحدثواالذينالقدالىالمؤرخين"فانأمر.منيكنومهما4

بهما.آفىتالتىألعواملمجموعةبدقةيحددوالم،نكنتهمالبرافكة

الحقيقةفىفإنه،خلدونابنالمؤرختثنادباوذلك،النهايةه!هالى

جعلت.التىءللتياراتوكشفا،للعوا.لتفهماالمؤرخينأكثركان

العصورمرعلىصداهالهاكانا!ثالصورةبهذهعليهمينقلبا-لرشيد

تشكلالرشيد!البرامكةصلاقةاننقول(نذلكبعدويبتى

والعناصووناحيةثني-العباسيهالخلافةبينالعلاقا!قصةفىفصلا

ثان!ناحيةمنالسياسيةتطلعاتها-كتهاالتىالفارسية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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سلو6لالبراممةبين

خلفقدذلكأنغير،البرامكةعلىالقضاءفىالرشيدنجح

هذهتظهرلمحقا،السيايصيةالحيادعلىالقاءةوظلالهالعميقةآثاره

ردودبعضشكلفىالاالرشيدعهدمنالمتبقيةالسنواتابانالآثار

بعضفىغيرهملسانعلىأوالشعراءلسانعلىسواءالعاطفيةالفعل

سنةالآخرةجمادىشهرفىتوفىالرشيدانغيروالمناسباتالمجال!

العباسيةالد!ولةعلىكانخطيرةتطوراتبذورتركانهـبعد391

ولأيةمشكلةوءانت،التاليةالسنواتفىمنهاوتعاقتواجههاأن

للدولةالسياسيةالحياةفىأثراوابهدها،البذورححذهابرزاء!دا

الأساسيينللتيارينانعكاساتهتبربذورهاالعهدولايةا!له

الفارصى.والتيارالههـبىالتياربهماوأعنى،الرضيددولةفىالمتصارعين

-حى

التياروتحركتدفع،الرشيدزوجزبيدةكانتالرشيد!دوفى

ومع،العباسيين.ن2منهاعمووأبناء،إخوتهاذلكفىومعها،العربى

الحزبزعمأنهالباحثيناحديصفهالذىالربيع-تالفضلالجميع
ض

الرشيدحملفىالفريقهذانجحوقد.)1(الرشيدعهدفئالعرلى
"--.------ص

.)2(بعدفماالامينالخليفة،محمدلابنهالعهدبولايةالبيعةعلى

يس

لبنض--صص218صرأ3-ا!!ميةوالحضارةا!س!ىاضاربخا/ضلبىأحمدانظر)1(

البيعةهذ.فىالفارسىالعربىالصراعوتأثيروالمأمونالأمينلولديهالرشدقصة؟بيعة)2(

والكتابالوزراهكتابوفى،96-53صالعاشرالجزءالطبرىتاريخفىموجودةالقصة

الأثيرلابنالكاطقوالمأمونالأمبنبينالصراعانظر،211-391عىلبه!ارى

--------.235-227ص6-
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البرامكة،رأسهكلىفكان،الفارسىالتياراو،الثاقالتياراما

والصريحالمقنعالصراعبلالفنافىمظاهرمنالتأريغ!"لددونوقد

البيعة.غابلوفى،الرضيدبلاطفىالجانبينبينمادار!ميراالذى

علىالرشيدلحملجهوده!البراهممةبذلالعهدبولايةالأمينلمحمد

فارسياعربيانتاجاكانالذى)1(الماموذاللهعبدالثافىلابنهالبيعة

)2(مشتركا

فرصةانتهزقدالرشيدبلاطفىالعربىالحزبأنفيهلاشكومما

والاستبدادالنفوذطغيانمنفيهتمادوابمااخطاءمنالبرا.ممةفهيهماوقع

لا؟

بينهممنيوجدفلمللابرارالمسغرموقفالمجال!تفورلا*هذابالخليفة

الوقتوفىالطغيانهذالهميزينونكانواربمابلالبرامكةيت!اتمن!

بهمآوقعحتىواظلاماتشويهاأكثرصورةفىللخليفةيوصلونهنفسه

جولةوهى،الجولةهذهكسبالعربىالحزببانالقولعلىيحملنامها

المتنافسينالحزبينبينالصراعف!،حاسمةنقولولا،الاهميةبالغة

سى3الفاروالحزبالعربىالحزبتالعباسيةالدولةفى

وماكانواالبرامكةعلىالقضاءفىنجحقدالرشيدانحقيقة

الحزبعلىالقضا؟فىينجحلمولكنهدولتهعلىبالغةخطورةمنيمثلونه

السياسية،الناحيةمنسهلاآل(الزعامةفيهتقاصمالذىالفارصى

الحزبفيهابرزالتىالمناسبةأما،العسكريةالناحيةأمنوصالطاهريون

والما.ونالامينالاخوينبينالخلافمشكلةفهىوبقوةالفاريمى

211صوالكتابالوزراء،الجهثيارى)1(

.!رسبمولهاوتمرفالأصلفارجةاجلعرهىالمأسنأم!(

http://www.al-maktabeh.com



-03!-

الذ!الحقوهوالعهدولايةفىالاخيرحقحولمحورهاداروالتى

الرشيدهاروناياهأكسبهآنسبق

بينالصراعلولاأنه:يقولأنالباحثيستطيعبذءذىوبادىء

خلفتهاالتىالقاتمةالظلالولولا،العباسىالبلاط0فىوالفرسالعرب

الممكنمنلكانوذاكهذالولاللبر-امكةالرشيدوجههاالتىالضربة

العباسيةالدولةواجهتولقد،طبيعياسيراالأمينخلافةتسيرأن

ولكنهأ،مرةمنأكثرالعهدولايةفىالازدوامشكلةذلكقبل

!!الممكنمنيكنفمالمرةهذافىأ.!،مخاطرهاتتجنبأناستطاعت

ذلكلهاوأق،ومضاعفاتها4.المشكاهذهمنالافلاتالعباسيةلهـلدولة

بهماوأعنى،كياخهافىوينخرانبهايتربصانبخطرينمحاطةوهى

التىالعميقةوالآثار،العباصىالبلاطفىوالفرص!العرببينالصراع

السياسيةالحياةعلىالبرا.ممةنكبةخلفتها

دوراالمأمونمعسهلبنالفضللعبفقدامر.نيكنومهما

هارونمعالبرمكىخالدبنيحيىلعبهأنسبقالذلىبذلكشبيها

خلعآجلمنشديدضغطتحتوقعالخليفتينمنفكل،الرشيد

الخليفةفعل،معهكانالذىالخليفةابنلصالحالعهدولايةمننفسه

معالثىءنفسالامينوفعل،الرشيدهارونأخيهمعذلكالهادى

،ومسانداناصحاالبرمكىيجىوقفهارونجانبوإك،المأمونأخيه

صحواذا،ومؤيدامناصرأ.سهلبنالفضلوقفالمأمونجانبوإلى

بقدرالرشيدهارونلصالحيكنلمأنهيحيىدورعنيقولأنللباحث

-أيضا-بالنسببةيصدق-القولهذا3فانأسرتهولصالحلصالحهماكان
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الخلافةلت.و7تدبيرهفىيحيىنجحوكما،سهك)1(بنللفضل

وأصبحسهلبنالفضلأيضانج!فقدالرشيدهارونإلىبالتالى

الأمينأخيهخلافةأنقاضعلىخليفةالمأمون

الغرابةفإن،التوافقلهذاالغرابةمنبشىءالباحثشعرو)ذا

فقدالفارسيتينالا"سرتينمنكلخمهايةفىللتوافقوأكثرأكثرتزداد

الرشيدهارونيدىعلىالبرامكةدولةأوأسرةسقطتأوانتهت

المقربينأقربمنكانواوالذينتدبيرهممنخلافتهكانتالذى

سهلآلأسرةسقطتوأيضا،لخلافتهالا"ولىالسنواتفىالرشيدإلى

ص-اهوخلافتهوكانت،المأمونالخليفةيدىعلى

تحهلائنئالعواملأقوىمنالتوافقوهذا،لككاحهموثمرسهلل3

ن.قريبشى:على(والحقيقةعنالكشفمحاولةعلىالباحث

بالخلافةاتصلواوكيف!ولآلعننتحدثيلىوفما:الحقيقة

العباسية:

هذاوفى،صهلبنالفذللهقدمهامنحةالمأموقدولةانالدارسينبحضيقرر)1(

اتاريخموصعةانظر..فيبالىضكلفىصغكانوان،الصوابمنكبيرقدرالكرير

.693ص3-صبىأحمد:دلمالإسلايةواطضارةالإصلاكل
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العباسيةإلدولةواتصالهمظمال3

!ر
أبناهـسهلوهمشامخة،أورومةعريقنجمبممنسهلآلينحدر

الفرسملوكأولادمنإنهم:طباطباابنويقول،)1(نفروخزاذاابن

)2(الاسلامقبل

له،كانتظلامةأجلمنخالدبنبيحيىهذاسهلاتصلوقد

ثمومن)3(الاسلا!الدينواعتنقمجوسيتهسهلنبذذلكأ؟ناءوفى

الفضللابنيهماكانذلكودلالةوتوثيقاارتباطاتزدادعلاقتهأخذت

اختصسهلبنفالفضلالبرامكةلدئجداكبيرةحظوةمنوالحسن

فاتصالهحملبنالحسنأماقهرمتهوتقلديحيىبنجعفربنبالفضل

)4(بهخصيصا،صاريحيىبنالفضلبنبا)هباس

الذىالمامونخدمةإلىصهلبنقفزءالفضلالبرامكةطريقوعن

منيحيىوطلبنهاص!صالرشيدخنىمنهوقريبا،له،ملازماظل

رجل،يحدثسنةأربعينكلفى):عنهويقولتقريبهالمأمون

وتقريب)5(،منهمعندئ(الفضليخاطب)وأنت،دولةبهاللهيجدد

922صوالكتابلوزراء/الجهثارى)1(

2-الزاهرةانجوم/بردىتفر!ابن،917صاللطانيةالآدابقالفخرى)2(

172ص

2-الزاهرةانجوم/ىبرتنرىابن،023صوالكتابالوزراء/الجهثارى)3(

لأا2ص

0123صوالكابا.الوزر/الجهئارى)4(

.232صالابقالمصدر)5(
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تعاطفوشدةالبرا.بمةلدىاالشعوبيةنزعة.يؤع!دء!وأسرتهللفضليري

"بنى-لاقو/مهم!معالفرس

ابنقالحتىالبرامكةمنزعسياخ!تهفىالفضلنزانولاغرو

.أالبرمكيةالدولةمختح!ر(سهلآلأسرة)انها":اا(طباطبا

قئالمأمونخسهلنجنالفضلبهيقومكانالذئالعملعنأما

(المأمرنأى)كتابتهوعلى9)2(:الجهشيارىفيقولالفتردهذه

نألنايتضحالموجزةالعبارةهذهث!ومنسهلبنالفضككلهوأ.سه

العباصى،البيتفىخطيرقيادىبمركزيمسكصارصفترقىقدالفضل

يقالوكان،المأمونممسالحوتوجهترصمالتىالقوةأصبحألهويكفى

-)3(الاميربا-لوزيرله

!

وهو،ا)صياصىدورهيلعبسهلبنالفضلأخذالمأمونوخ

خالدبنيحيىقبلمنلعبهالذىللدورتكرارايكونكادالذئالدور

تأثير!وكان،الهادىخلافةأثناءالرشيدالمرمكى

د-

الدولةئاريخصجرئعلىوأيضا،العباسىالبيتداخلالعلاقات

الباسية،

.917صاللطانيةالآدابقالفغرى)1(

الزاثرةالنجوم/بردىتنرىابنأيذأانظر،166عىرالكتابالوزرا.)2(

172ص2-

،الا9صاللطانيةالآدابفىالفخرى/لجاطباابن)3(
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إظمةفىسهلبنال!لدور

6لخالمأموندولة

خالم
*ور

قىسهلبنالفضليعبهالذىالسيامىالدورملا.حاخذتلقد

الاخيرةالشهورمعالمحددبسكلهاتظهرالعباسيةللدولةالسياسيةالحياة

فىحقهللمأمونليضمنوبدبريسعىأخذحيثالرشيدعهد!ت

واول،دونهبالسلطةالاستبداديريدمناستبدادمنويحميهالخلافة

الرشيدوالدهحياةفىكانالماموندولةعليهليبنىالفضلوضعهحجر

ليثبنرافعبقبادةالرشيدعلىخرجتخراسانأنذلكومؤدى

حظيرةالىردهاعنالخلافةجيوشوعجزت،سياربنن!سرابن

فىالامينواستخلف291سنةبنفسهالرشيداليهافخرجالطاعة
!

حيثودهاؤ.الفضلدوريبرزوهنامعه2بالبقاالمامونوآمربغداد

نأالرشيدسل5:لهوقالالبقاءعلىالموافقةبعدمللمأمونأوعز

حدثوان،ولايتكوخراسانمأمونوغيرمريضلانهمعهيشخصك

عم!ينتظرأحسنوان،ينافيأخوكعليكوثبحادثالرشيدعلى

وزبيدههاشمبنوواخوالهزبيدةوأمه،خلعكهومعكيعملهأن

لم)2(امتناعطول،بعدووافقذلكوالدهفسأل،)1(لهرفىءوأموالها

سهلبنالفضليصيرالطبيهبم.حلته..!.وصا

صحر-أ.هـ.ومدبركاتبهوهواللامونمع

291ص6%الكامل/الأثيرابن)1(

..الدفحةنفى!ابقالمصحدر)2(
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ابنهوأمربههارحالهف!صالمزشيدعلىطغن!..يشت!دأخذ.طومن،لمحق

توفىفترةبعدفى،خراسانإلىالجيشمنذمممعالسيربمواصلةالمأمون

الآخرةجمافىئمنخلودنلثلاثالسبتليلةوفاتهوكانتالرشيد

ببغدادالأمينكانةالوفافيهحدثتالذىالوتتوفى.)1(391سنة

للرشيدالمصاحبالجيشءنالقوادبعضعادوقدبخراسان،المأمون

الرشيدنفقاتعلىكانالذىالربيعبنالفضلعادكماوالمأمون

بالعهدوذكرهممغادرته!مدوبئالحيلولةالمأمونوحاول،أمورهوتدبير

وغادروايقبلوالمأنهمإلاعليهمالرشيدوالدهأخذهاالذىوالمواثيق

نازل!:لةوقالالامرلهالفضللطفوقدوآلمهالمامونذلكوضايق

)2(الخلافةلكأضمنوأناقليلافاصبرأعناتهمقوبيعتكأخوالكفى

حتىالتدهورطريقفىتسيرالاخوينبينالعلاقاتوأخذت

ثلاثةحوالىالهنجاسيةالدولةمنهاعانتالتىالأهليةالحرباشتعلت

.أعوام

مشكلةإلىيعودالأخوينبينالعلاقاتلتدهورالمباشروالسبب

ويعطى،المامونأخاهيخلعأنللامينالبعضزينفقدالعهدولاية

4!

نإالمأمونوكاد،الصغيرالطفل،موصىلابنهمنهبدلاالعهدولاية
!

بالوقوفعليهأشارالذىم!هلبخنألولانفسهويخلعأخاهيجيب

النصرأنلهوأكدلضغوطهالرضوخوعدم،أخيهأطماعمواجهةفى

)3(الخلافةلهوضمن،حليفهسيكون

112ص01-والملودالرطاتاريخالطبرى)1(

278صوالكتابالوزراء/الجهثارى)2(

133-172صاللطايةدابالآفىالفنرى/لاطباطباابن)3(

http://www.al-maktabeh.com



-،59-

علىكليهماويخافالاخوينبينالخنريحذرالرشيدوكان

بيدهالذىالخليفةسيصبحإلامينلانالمأمونعلىالامينيخاف،الاخر

الكلمةونفوذالهيبةعظممنمزاياوتصحبه،ومالجندمنالدولةقوة

المأمونويخاف،الراجينرجاءوموضعالآملينآمالمطمعوسيكون

وحنكةوجدخارقةنجابةمنالمأمونبهامتازمالانالأمينعلى

علىشديداخطرامنهيجعلبنفسهواعتداده،الدولةبشئونومعرفة

وهوالرشيدجعلتالاهموروهذه4ويتتى"*يخشىبانجديراالامين

اتقاهعلىيعملبالعواقبالبصروقوةالحدسوجودةبالحزمالمعروف

يستكتبأنلاتقائهوسيلةخيرأنورأى،المتوقعوالنزاعالخلاف

له،وينصحويبرهللآخرينيقأنوميثاقاعهدامنهماواحدكل

الدساسيندسدونويحول،الأخوينبينالخلافأيباببذلكفمقطع

الاميرينبينللبيعةماالفريقينأنصارويفهم،الساعينوسعاية

المأمونوبيعة6يمسنةا!مينبيعةوكانت،وتوقيرحرمةمن

1)1(بالكعبةالعهدينوعلق،!لصآسنة

بذلكمكررالرشيدفيهاوقعغلطةواحدمنلاكئرالعهدوتولية

ينفعميثاقأوتعهدوأى،بتلافيهامنهايستفدولمسبقوهمنأخطاء

الإنسانومطامع،وسلطانهالملكسطوةأمامعليهأخذمنيردع(و

فىالتاريخأثبتوتدوالمواثيقالعهودهذهوماقيمة،لهالاحدالتى

الا4مممنالضعفاءعندالاومواثيقعهودالاتعتبر(نهامراحلهمعظم

والأفراد

المأمونعمربرفريد،احمد132-039،ص01-والملوكالرص!تاريخالطبرى(1)

.217-216صا-
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إلىالطموحدعاهمافقد،واكلأفونللأمين-بالنضبةحضلماو!ذا

السعاةوسعايةمآربهاتحقيقإلىوطموحهاالبطانةوتأثيرالسلطان

ماكانفوقبلا-لرشيد.ضهيحذرماكان،"ووقعالعهودنكثإلى

مايكونكأعنفالأخوينبينالخلاف.حدثحيثيقدراويتصور

الجارفتيارهليصدوحيطةوقايةمنالرشيداتخذهمايكنولم

لنتبينبايجازالمأمونالأمينبينالنزاعاستعراضمنبأسولا

عنهوالذبالمأمونمساندةفىسهلبنالفضلدور

تس!ج!-حىخ!صر--

نفقاتعلىكالتالربيعبنالفضلأنتقدمفيماأوضحنالقد

ي!المأمونحاولوقد،بطوسوفاتهوشهدا.ورهوتدبيرالرشيد

لمانهإلاالرشيدكتوصيةالقواتمعمعهيبقىأنالربيعبنالفضل

وفاتهبعدالرشيدمعسكرفىماجميعمعهوأخذلبغدادوعاد،يوافق

المأمونلابنهبذلكآوصىقدالرشيدأنمع،للأمينواحضرهبطوس!

منهانتقمالخلافةتولىإذاأنهالمأمونمنالربيعبنالفضلفخاف

الفضلرأمم!وايدموسىلابنهوالبيعةالمأمونخلعللأمينوزينفحسن

والرأىالعقلذوىبذلكواستشاررأيهمإلىفمالالأمينحاشيةبعض

ونقضالعهدلنكثالوخيمةالعواقبوحذروهفنهوهأصحابهمن

.)1(ومؤيديهالربيعرآىالىومال،برأيهمياخذلمانهالا،المواثيق

المأمونالىالخلافةافضتاذاآنهيعتقدالربيعبنالفضلوكان

،المأمونآخيهبخلعالامينالىسعىلذلك)2(عليهيبقلمحىوهو

التىوالمواثيقالعهودوثكثبأخويهالغدرينوىالأمينكانوما

172صال!لطانيةدابالآفىالفخرى/طباطباابن)1(

138ص2-الزاهرةالبرم/بردىتغرىابن)2(
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ومؤيديهالربيعبناففضلالحاحو!لكن،الرشيدو،لدهاياهاستكتبهـا

عهديهماوتمزيقوالقاصمالمأمونخلعإلىدعاهعليهوتأثيرهمالمأمونبخلع

)1(لابنهوالبيعةبالكعبةالمعلقين

-----

فاستدعاهالمأمونبأخيهللايقاعوسيلةالخداعاسلوبالأمينواتخذ

السياسةامرفىلياعدهحضورهمنمرادهآنلهوذكربغدادإلى

أحدقالكماتدعائهايمنالحقيقىالهدفآنإلاالدولةشئونوتدبير

به،ويظفر،حذهويكسر،جندهوبينبينهليفرق9:مستشاريه

)2(أراد!ماأمرهمنويأف،يديهفىرهناويصير

وترددتمعتذرالأخيهوكتب،الحضورورفضالمأهونينخدعلم

ويستعملعبقريتهيكدواحدكلالأخوينبينوالمكاتباثالمراسلات

صيدفىبطانتهوتوجيهاتآراءمنويستفيد،وحنكته،دهاءه

يسالهالذىالمامونإلىالامينكتابالكتاباتتلكومن،الآخر

استفحالقبلوذلك،)3(كوهـخراي!الطبضعنلهيتنازلآنفيه

أخيه،طلبفىشيعتهالمأمونواستشار،وانكشافهبينهصاالخلاف

الطبرىعننقلاوهستشاريهالمأمونبيندارالذئالحوا،ذاوهاهو

وتوجيههالمأمونمشورةفىسهلبنالفضلدورترىومنه

(*الأمينيقصد1ذكرفيمامحمدكان")4(:الطبرىيقول

نأيس!لهعليهبالخمفاياهالمأمونمكاشفةقبلالمأمونإلىمحمب

/

هـ.132-013ص01-والملوكالر!اممطبرهـتاريخ)1(

493صالطوالالأخبار/الديور!)2(

المآمونو!يةالكوأهمنهذهوكانتثةال!أنجائهبينالر!ياتالرشيدوزعلقد)3(

طا133-132عى01-والملوكالر!الطبرهـتاريخ)4(
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اليهاالعماليوجهوأن،،سماهاخراسانكورمنكورعنلهيتجافى

عليهالبريديوليهقبلهمنرجلتوجيهيتحملوأنمحمدقبلمن

عليه،ذلككبربذلكالكتابالمأمونوردالم!فلما،بخبرهإليهليكتب

ذلكفىفشاورهماالحسنأخيهوإلى،سهلبنالفضلإلىفبعثواشتد

!:الفضلفقال

تأنيسولهم،بطانةبيتكوأهلشيعتكمنولكمخطرالامر

الأميرفرأىثقةقلةوظهوره،وحشهدوخهمالأمرقطعوفىبالمشاورة

تثقمنالرأىطلبفىشاوريقالكان:الحسنوقالذلكفى

المأمونفأحضر،بمشاورتهلهاكتتاملافيماالعدووتألف،بنصيحته

له.جميعافقالواالكنابعليهموقرأ،والأعلامالرؤساءمنالخاصة

:المأمونفقالالرويةمنحظالبديهتنافاجعلمخطرفىنشاورالأميرأيها

احدهم:قالذلكبداجتمعوافلماثلاثافاجلهم،الحزمهوذلك

.دافعةخطأأرىولستكرهينعلىحملتقدالأميرأيها

الاميرأيهايقالكان:آخروقال،آخرهمامكروهمخافةأولهماكلكروه

بغيتهمنطرفانازعكمنفاعطاؤكمخطراالامركاناذااللهأسعدك

آخر:وقالمكاشفتهإلىبالمنعتطيرأنمن(مثل

أمكنكمافخذ،عنكمغيباالا"مورعمكان)ذا:يقالكانانه

.بفسادكدكراجعايوملثفساديكونأنتأمنلافانكيومكهديةمن

الاباءمنيبعثلمامنهاأشدإنعاقبةللبذلخفتلئن:آخروقال

لفرقةا

العافية.معهاأعطىفلعلىسلامةمنزلةمفارقةأرىلا:آخروقال
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منكئتوان،باجهادكمضخوجب:.!د!الحسنفقال

مخالفتكمعلىالرأى

.ا!جماعكانمالذلك:قالفناظرهم:المأمونا"قال

إلىتجاوزمحمداأنتعلمونهل:فقالعليهمالحسنو(قبل

ضررمننخافلماذلكويحتملنعم:قالوا،بحقلهليسشىءطلب

إلىبالطلبفلايتجاوزإياهااعطائهبعدبكفهتثقونفهل:قال،منعه

:قال،ونتوقعمانخافدونمنتقعسلامةولعللا:قالواغيرها

نفسهفىمنهابذلبماتوهنقدترونهأفما،بالمسألةبعدهاتجاوزفإن

:قال.عاجلةفىماتنجزونبمدافعةعاقبةفىلهمايعرفىدندفع:قالوا

عاقبةاستصلحقالوا،قبلناالحكا؟قولمنماسمعناهخلاففهذا

باخطاريومكهديةولاتلتمس،يومككرهمنعرضماباحتمالأمرك

.غدكفىنفسكعلىأدخلته

فيه؟اختلفوافماماتقول:للفضلالمأمونقال

لبكطايكونأنمحمديؤمنهل،اللهأسعدكالاميرأيها:قال

الحازآيصيروهل،مخالفتكعلىغدأعليكبهاليستفهرقوتكبفضل

أشمارإنمابلعاقبةفىلهيتعرضبخظرالدعةعاجلمنفضلةالى

المأمونةفقالأمورهمعواقبصلاحبهيرجعونفماثقلبحمل2الحكا

قالوآخرهدنياأمرفىالعاقبةفسادإلىصارمنصارالعاجلةبإيثاربل

بالتوفيق.الأميريؤيدوالله،الرأىبمبلغقلناقد:القوم

المؤمنينأميركتاببلغنىقدفكتباليهيافضلاكتب:فقاله

وجعلالعقدقىالرشيدأثبتهسامواضعمماهاعنالتجافىيسال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الذىأنغيرأكثرهيجاوزاحدالمؤمنينأميررآهأمروما،إلىأمر.

اسندبماولاجاهللعامتهالنظرفىلاظنينأنابهالذىالطرفإلىجعل

ثمالمأخوذةوالمواثيقبالعهودمثبتاذلكيكنلمولو،امر.منالى

وعامةالشوكةمخوفعلوإشرافمنعليهاأناالتىالحالعلىكنت

منوطرفبالأموالإلاطاعتهالاتستتبعواجنادهضمهاعنلاتتالف

أطرافهلئممنيحبومالعا.تهالمؤمنينأميرنظرفىلكانالأفضال

ببذليستصلحهوان،عنايتهكأ5كئيرألهيفمانعليهيوجبما

العهد،مأخوذةواكدتهالحقاوجبهمابمسالةفكيفلهمامنكثير

ماكتبيطلعلمماعلمتالحالمنعلملوالمؤمنينأميرأنلاعمواق

اقهشاةانالبيانبع!دالقبولمنثقةعلىاناثم،إلمنبمسألته

المأمونخلععلىلأالأمينأقدمحتى)1(بينهماالمكاتباتاستمرت

محدمعحديثه.محرضفىوقال"وصىابنهومبايعةالعهدولايةمن

ابنهومبايعته،المأمونخلعفىاستشارهالذىسليمبنيحيىرجاله

المعلقةبالمواثيقويذكرهعزمهعنيثنيهانيحيىوحاول،موصى

يقصد)الرشيدرأىان):)2(لهالرشيدبيعةتؤعدوالتىبالكعبة

يحىبنجعفرعليهشبههافلتة(أخيهبعدبالعهدالمأمونمبايعةفى

-،ص-

نحنمالاينفعنامكروهألناغرعمافغرسوعقدهبرقاهواسماله،بسحره

وقد."منهوالراحةباجتثاثهإلاالا"مورولاتستقيم،بقطعهإلافيه

نفسه،خلعالىالأجابةعلىوعزم،الأمينضغطتحتالمأمونئاثر

.138-132ص01-والملوكالرسلتاريخالطبرىقذكنفملاننلر1()

.136ص0،1-الابقالم!در)2(
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علىشجعهسهلبنالفضلوزيرهأنإلاالامينبنمومىومبايعة

المأمونفامتنع!عهدقف!هى):وقال،الخلافةلهوضمنالامتناع

الثغوروضبطالناسلهواستمال،المأمونبأمر.سهلبنالفضلونههض

.)1(الا4مورونظم

الهاريقلهويمهدالعظيمللأمرالمأ.ونيعدسهلبنالفضلفأخذ

وقال،والانصافالعدالةإليهوحبب،الناسإلىفحببهالخلافةإلى

تجمعأنوالرأى،الدينأمروفهمت،القرآنقرأتقد):له

علىتقعدوأن،السنةواحياءبهوالعملالحقالىوتدعوهمالفقهاء

وابناءوالرؤساءالقوادوتكرم،المظالمفىالنظروتواصل،اللبودا

1")2(الخراجربعخراسانعنوحط،ذلكففعلالملوك

أختنا،ابنيقولونوكانواعليهوأقبلواالناسأحبهولذلك

نصربنليثبنرافعرأىولماوسلمعليهصلىاللهرسولعموابن

ودخللهانقادالمأمونسيرة-الخلافةعلىثارقدوكان-سيارابن

ذلكوما)3(وأكرمهالأمانهـفأعطاه491سنةوذلكطاعتهفى

وتوجيهاتهسهلبنالفضلسياسةبفضلالا

صراعالحقيقةفىوهويومبعديوماضراوةيشتدالخلافوكان

بينصراعالأصحعلىأوالربيعبنوالفضلسهلبنالفضلبين

.173-172صاللطانيةدابالآقالفخرى/لجاطباابن)1(

.927-278صوالكتابالوزراء/الجهثيارى)2(

.927صالابقالمصدر)3(
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بيدايأخذونوالفرس،الأمينتظاهرالعرب،)1(والفرسالعرب

2)إورويشدونالمأ،وناختهمابن

وتطور،تزدادوالقطيعةيمثتدالأخوينبينالخلافأخذوجمهذا

بغدادالمأمونجيشبحصارالنزاعهذاانتهىمسلحنزاعإلىاخلافا

،بغدادودضولالأمينجيشهزيمةومنالحسينبنطاهربقيادة

891!)4(سنةوذلك،بخراسانالمأمونإلىرأسهوحمل)3(الأمينوقتل

يميلكانالمأمونأنلاحظناالمتقدمةوالرواياتالمناقشاتومن

شبيهالموقفهذافىوهو،طلبفيماالأمينآخيهوإجابةالمسالمة!لى

ولايةمننفسهخلععلىيحملهأنالهادىدأخوهأراحينماهارونبابيه

البرمكىايحيىوقوفلولاالهادىضغطتحتيوافقأنوكاد،امهدا

العهدعنالتنازلبعدملهالمشورةواسداء،لهومساندتهبجانبه

الناسيشجعوالدهعهدنكثأننفسهللهادىبينكماأخيهلابن

ولدأمنالأمريخرجالففللابنهالعهدوتولية،العهودنكثعلى

العهديوليهوانبالتريثونصحهنحبهالخليفةقضىلوةيماآبيه

الدولةبينالفرق":31صالمنصورجعفرر!كتلبدطبواصلااعديقيرل)1(

تكويهانذوكانت،وعقولهمالعربسواعدعلىاعتمدتالأولأن،العبايةوالدولةالأموية

بالثجاعةاتصنفتفريدةبثخصياتوامتازتاظلصالعربمنعاصرهاكل،محضةعربيةدولة

وصعدتبالفرساستعانتفقدالثانيةأما،الأصيا!العربىوصفات،المعارضةوقوةالإيماتو

وتغلغاوا،الأمويينوغيرالأمويينأعدائهممنالخلاصفىياندوها،وقوتهمرماحهمعل

تعارضتينجتهينالدولةفىوخلفت،الظاهرالعداهكوقتالعربمنووقفوامرافقهافى

العربية.العصبيةوجبهةافرساجبهة

.74ورقةالجررىتاريخنحطوطة)2(

-12ورقةالعباصيةالمناقبمخطوطة،035صا-ا)ذهبشذرات/العمادابن)3(

الوفياتفوات/الكتبى،174صامملطانيةادابالآفى1)!فخرى/طاطاابن)4(

.06ورقةالإن!لعقلاءالأن!رياضمخطوطة/الديلمى،47رص4-
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اتخذالوقتنفسوفى،6هالسابقالفصلفىبنامركماالرشيدبعد

موافقةدونالحيلولةفى-رأيناحصا-متشدداموؤفاسهلبنالفضل

تث!دددفىللفضلالدافعيكونأنالطبيعىومن،نفسهخلععلىالمأمون

المأمونةممستقبلإرتبطتالتيإلمصلحةوهـىالخاصةمصلحتهأولاهو

البرمكىخالدبنيحيىلجبهأنسبقالذيبالدورشبيهالدوروهذا

.-إليهالإشارسبقتوالدىوالرشيدا!ادىبينالموقففى

ناغير،ينشدهاالتىالغايةإلىوصلالرجلينمنكلاانولاشك

والسياسةالراىطريقعنيحيىوصلفقدمختلفاكانالأسلوب

رأسهماوعلىالضحايامنالآلافأشلاءعلىالايصللمفانهالفضلأما

دارتالتىالأهليةالحربالتهمتهمالذينالضحايا،الأمينالخليفة

أشرقكماىالعنصرالانقسامفيهابرزوالتى،الرجلينبينرحاها

موالفريقفريقينإلىالدولةانقسمتفقد،مايكونكأقوىسابقا

طاهرقيادةتحتالفريقهذاقواتوكانت،الفرسوهمللمأمون

هذاقواتوكانتالعربوهمللامينموالوفريق،الحسينابن

،ماهانبنعيسىبنعلىالعربىالقائدقيادةتحتتعملالفريق

-مآخرموضعفىذكرناكما-النهايةفىالحربهذهأسفرتوقد

891)1(سنةوذلكالمأمونجيشوانتصارجيشهوهزيمةالامينقتلإلى

مساعيه،منونواياهسهلبنالفضلأهدافعنالنظروبغض

إليهاتوصلالتىالباهرةالنتائجتحقيقفىكبيردورلهكانفإنه

نأمماكادبعدالخلافةوكرسىالحكمسدةإلىوصولهوفىالمأمون

الفضلوقوفلولاأخيهلابنالعهدولايةعنويتنازلبهايفرط

ذلك.دون

.102ص01-والملوكالرعلناريخالطبر!.)1(
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الفضل)الرياستينذو!ن!:)1(الأثيربنالدينعزويقول

(للمأمونالهرتبالذىوهو،وكفاتهمالرجالدهاةمن(سهـكابن

فىبسرخسفقتلهالمأمونعليهونقموالعراقبخراسانالخلافةأمور

ولىول")2(بردىتغرىابنويقول"العراقإلىتوجههفىالحمام

الجليلة،الأعمال(سهلبنالفضليعنى)ولاه(اولئون!منى)أد*!ة

.د!لك"تمحتىوقتالهالأمينخلعبالتدبيرفىالقائمهوهذاالفضلوحان

الفضللعبهالذىالكبيرالدورتصويرفىالشعرءاأحدولقول

الأمين:دولةوسقوطالمأموندولةقيامقى

آزلتوماآقمتماجليلأخر!وأزلتخ!فةأقمت

أخيهكوزراءوزراءالأمينيرزقلم1،)س(فيقل!علىكردأما

بنوهرثمة،سهلبنوالحسن،سهلبنالفضل:(مثال،أذموق

مناصطنعبلسعدبنوعمريوسفبنوأحمد،الحسينبنوطاهر،أعين

وخسر،وعقلهبرجالهالمأمون،فربحسيرتهملسوءالرشيدأبوهنبذهم

كلمةيبدوفيمايستعملعلىممرفىوهنا!تدبيرهوضعفبرجالهالامين

بالمعنىهؤلاءمنللمأمونيزرلملأنهوالمناصرالمعينأساسعلىوزير

وأحمد،سهلابنىوالحسنالفضلصوىآنذاكللوزيرالمعروف

ناولاشك،الجيشفىمبرزينقادةفكانواالبقيةامايوسفابن

بنسهل.للفضلالا"ولىبالدرجةيعودالمأموندولةإقامةفىالاولالفضل

دولةاننتهررأنالممكنمن")4(:شلبىأحمدالدكتورويىقول

ماكانتالفضللولاوآنه،سهلبنالفضا!لهقدمهامنحةالمامون

!أمرهعلىهذاولغلباذموندولة

.533صا-الأنمابتهذيبفىاللباب/الأثيرابن)1(

.173ص2-الزاهرةالجوم/بردىتغرىابن)2(

.148صالعربعزقالإسلامبةالإدارة/علىكرد)3(ص

.312عى-عىالإصلا!ةواطضارةالإصلاىاكاربخ/ضلبى)4(
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الولةشئوقعلىإسيطرالصفل

أصبح،للمأمونالمواليةالفارسيةالقواتأوالمأمونانتصهاربعد

هذافىوهو،المأمونالخليفةدولةفىالأولالرجلسهلبنالفضل

للباخهويمكن،الرشيددولةأولفىونفوذهخالدبنيحيىيشبهعكاد

دولةفىسهلبنالفضليحتلهاأخذالتىالكبيرةالمكانةيتبينان

التاريخية.المصادرحمهازودتنامعلوماتعدةتجميعمنالمأمون

علىخلعالمأمونأنمنالمصادرإليهماتشيرالمعلوماتهذهومن

أصبحالذىالهائلالنفوذدرجةعلىالكبيرةدلالتهلهلقبوزيرهعلى

رياسةأى"الرياستينذاألقببهأعنىالفارسىالرجلهذايمارسه

والقلم،والقوةالحربيعنىهناوالسيف،)1(ور!االسيف

.)2(التلقيبهذاعنالجهشيار!ويقول،!والسياسةالتدبيرمعنى

شخصيةتصويرفىوزنهالهاخاصةوهذه،"لقبوزيراولوهو"

ومكانتهالوزير!ذا

خاصةسهلبنالفضلوزيرهالمأمونمنحالخاصةهذهجانبوإلى

بهايتمتعأصبحالتىالرفيعةالممكانةبالنسبةمغزاهالهاأيضاأخرى

،يؤ.ركانآنههىالخاصةهذه،المأموندولةفىسهلبنالفضل

لقبوزيرأولوهو))3(الخاصتينهاتينعنالجهشيارىويقول

الزاهرةالنجوم/بردىتغرىابن،034ص12-بغدادتاريخ/اكبغدادى)1(

-*-------!.-151ص2-

،503صواليهابالوزراء)2(

.603صالسابقالمصدد)3(
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لهيقالكانبنامروكما،"والتأميرإللقبلهاتجمعوزيروأوك

)1(الاح!ميرالوزدر

الخليفةيقولسهلبنالفضلإلىبهبعثللمأمونتوقيعومن

اللهطاعةعلىاياىبمعاونتكسهلبنفضلياآغنيت":وزيرهمخاطبا

كانالحاضرمنالناسوسبقت،.آغنيكأنفرأيت،سلطاقوإقامة

بخطى،لكالكتابإلىأسبقآنفاحببت،عنىكانوالغائب،لى

ومقدرقوقوقىحولىفان،تمامهاللهأسألوأنانفسىعلىرأيتهبما

العراقبأرضالسبباقطعتكوقدلهلاشريك،بهوبسطىوقبص

عليهانتولما،ولعقبكلكعطاء،المؤمنينأميرمولىتميمحيازةعلى

تاخذكفموجقاللهحقعنبهقمتولمارعيتىاموالعنالنزاهةمن

بعدذلكلكجعلتوقد،ولاغيرهسلطانذاتراقبولم،لائملو.!فى

أحدمرتبةتتقدمكولا،منهفيسمعشىتكلفىيقولمنمرتبة

أنتدولةبصلاحوالقيام،ولنبيهدتهالعملمنبهامرتكماعالزمت

كفيلالكوجعلته،اللهبشهادةلككلهذلكوجعلت،بقيامهاولى

)2("عهدىعلى

هارونفوض!أنسبقالذىبالتفويضال!ثبهقريبالتوقيعوهذا

الباحثيجدوهنا،البرمكىخالدبنيحيىإلىالوزارةبموجبهالرشيد

لمانوهو،سهلوآلا!ةلبرااتتشآبهعناصرمنآخرأ..عنصرأ

سلطاناكانمعهيعملكانالذىالخلإفةدولةف!منهحاكلسلطان

917صالاطانيةالآدابفىالفخرى/طباطاابن)1(

603صوالكتابالوزراء/الجهيارى)2(
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مجده.وبلغالدولةأمورعلىالفضلسيطروقدعقبات!تقيدهصطلقا

الشاعرقولذلكومنالشعراءوعزهوأمبادهبفضلهوتغنت،لذروة

:ايوببناللهحمبد

صنائعلفضلالاعظمواوانبلدةكلفىالأشرافمالعمرك

خاشعدتهوالفضلدنامااذاخشعاللفضلالناسعثماءترى

الصولى:عباسبنابراهيمالفضلفىويقول

المثلعنهتقاصريدسهلبنللفضل

..للأجلوسطوخهاللغنىلنائلها

للقبلوظاهرهاللندىوباطنها

يزوجهأنعليهعرضأنالمأمونلدىالفضلمكانةمنوبئغ

فضلاالمولىمنالعربيةتزويجاستهجانمنالرغمعلىبناته-إحدى

الفضلاقناعسبيلفىجهداالمأمونبذلوقد،خليفةبنتكونهاعن

.)1(واعتذرفشكرتفسهعلىالتكريمهذااستكثرولكنهذلكقبولفى

نأدولتهأمورعلىوسيطرتهالمأمونعلىالفضلتأثيرمنوكان!!

بنعلىبنمحمدبنجعفربنموسىبنعلىإلىالعهدولايةأسند

الفضلمنبمشورةوذلكالرضاوصماهطالبأبىبنعلىبن"الحسين

إلىبذلكوكتبالخضرةثيابولبسالسرادبطرحجندهوأمر

السودالئياببطرحوطولبواالخبربغداداهلبلغولما،الأفاق

سنةرمضانشهرمنالثاقاليومفىوذلكهـةالخضثياب.ولبس

فمكثواسهـلبنال!ضلمندسبقهـذهوقالوا،اورفضوهـثاروا102

المامونخلعفىوتشاورواالعباسيينمنعدداجتمعثمأياماذلكعلى

وخلعبالخلافةالمهدىبنابساهيممبايعةعلىواتفقوا،سراهومبايعة

)2(هـنالمأكلوخلعواالمهدىبنابراهيمبغدادأهلفبايعالمأمون

703صالابقالمحدر)1(

-67قةرىولجزرايختارأيضأعوطةنظرا،42-!013-كلملوواطالريختارىالطبر()2
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سهاطبنالفضلضماية

القوةآبعادتشكلالتىالعناصرالسابقةالنقطةفىأوضحتلقد

سيطرتهوتؤكدالمأموندولةفىسهلبنالفضلبههايتمتعكانالتى

نفوذحسابعلىكانتاخهافىلاشكالتىالقوةوهىالدولةشئون.على

لهاحدوضعفىالمأموننجحالتىالقوةوهى،المأفونالخليفةسلطان

الطريقوفىالمذكورةالسنةمنشعبانشهرشهدفقدهـ،202سنةفى

سرخسىمدينةوعند،المشهورةالمأمونرحلةفىبغدادإلىمرومن

ىالمأمونصحبةكانوا.فىممنجماعةقتلهسهلبنالفضلمقتلشهد

)1(المأمونلأوامرتنصذاإلاالفاريىالوزيرما.قتلوااضهمالقتلةكدأبرقد

فىسهلبنالفضلقتلسرخسفى")2(:الفداءأبوويقو-ل

دينارآلافعشرةأهسكهملمنالمأمونوجعلنفرأربعةقتلهالحمام

-فقالواالمأمونإلىوأحضرهمالدينورىالهيثمبنا)مباسقامسكهم

.،أعناقهمفضربتحهمفأمربقتلهأمرتناأنت

مصيربينالتشابهعناصرمن7خرعنصرآالباحثيجدوهنا

اجتاحعاماعشرخمسةفقبل،سهلبنالفضلومصيرالبرامكة

-78ورقةالجزرىيخ/تارمخطوعلة،25.ص01-الملوكوالرطيختارالطبرى)1(

32صاالثر-أخبارفىالختصر)2(
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202ءسنةوفىمباشرةو(يضأوحاسمةسريعةبطريقةالبرامكةالرشيد

،مباشرةغيرولكن،حاسمةبطريقةسهلبنالفضلمنالمأهونتخلص

فرضض4طبيعىموقفدولتهوصانعوزيرهبقتلالمأمونمجاهرةوعدم

،خراسانفىلايزالكانفالمأمون،بهتحيطكانتالتىالظروف

الفارسية،للزعامةوأيضا،الفارسيةللعنصريةتعححباالمناطقآشدفىأى

الوزبررأسهموعلى،سهلآلالوقتذلكفىيمثلهاوكان

يثورافيالفضلبقتلجاهرالمامونأنلوالمستبعدمنوليس،الفضل

منشىتحدثولو،ترافقهكانتالتىالقواتأى،الفرسضده

فىوزيادة.طاقةله6بهمتكنلمانهحيثالمأمون(مامهملضعفهذا

الذىسهلبنالحسنأخيهمعالمداهنةأسلوبإلىالمأمونلجاالتعمية

المأمونداهن،أخيهبدمالاولالمطالبيكونأنالمتوتجبمكان

الحسنآخيهإلىبرؤوسهموبعث،الفضلقتلةفقتلسهكبنالحسن

.)1(مكانهصيرهقدوأنه،الفضلبقتلالمصيبةمنعليهدخلماوأعلمه

وبينبينهالروابطتوثيقمنالمزيدالىالمأمونلجأالتعميةفىوزيادة

.بورانواسمها.الفارصى)2(الزعيمهذاابنةمنفنزوجسهلبنالحسن

حلا

الصفحةانفسالابقإصدراؤا!

444-443ص3-الذهبسوج،251صالابقالمصدر)2(

.23صا%الب!ثرأخبارفىالختصر

لفدا.أبو
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سهلبنالفضلأ-أموناقتلداذا

ساعدوهوشرحهاسبقالتىبالصورةسهلبنالفضلمقتل

وفوضالرياستينبذىبالأمسلقبهالذىالأولووزيرهالأيمنالمأمون

جعلتالتىالعواملعنالتساؤلعلىالباحثيحمل،أمورهجميعإليه

وصولهفىالأولالدورلعبالذىوالرجلوزيرهمنيتخلصالمأمون

لمالمامونلأنآساسيةصنعوبةالباحث!تواجه،الخلافةمنصبإلى

لمفإنهوبالتالى،الفارسىالزعيمبقتلأوعزالذىهوبانهيصرح

ضرورةعلىحملف4التىالعواملإلىبعيدمنأوقريبمنيشر

مف4لتخلصرا

علىاعتماداوذلك،عليهااكخلبممكنالأولقسمهافىوالصعوبة

مواجهةوف!أكدواقدالقتلةأنكأ5التاريخيةالمصادربهامدتناما

الطبرى)1(بذلكيتحدثكماالفضلبقتلأمرهمالذىهوأنه،المأمون

وقفةإلىالباحثمنتحتاجالتىفهىالثاققسمهافى4العص!وبأما

الفترةفىالفضكلفصرفاتدقيقةمراجعةإلىأيضاتحتاجكمامتانية

اذهوندولةفىالعلياالكلمةصاحبأثنائهافى!نالتى

)2(:يقولالمؤرخفهذا،المسعودىذكرهبماالمراجعةونبدأ

شراةهاأرادجاريةفىضايقهحتىسهلبنالفضلالمأمونعلىوغلبا

025ص01-والملوكلرصلتارخالطبرى)1(

417ص3-الذمبمروج/المعودى)2(
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ةخحيةهى،أ/هابةقضيةيثيرالمسعودىمنالتقريروهذا،دأفقتله

نفوذهفىالريثبررالبرامكةزاحموسابقا،والسلطانالنفوذفىالمزاحمة

بالخليفةاستبدوابل،لعباسية-2باللولةاستبدواحىحممضهم،وسلطانه

شديدةحاجةفىكانوقتفىالمالعنهمنعواأنهمويكنى،نفسه

خصوصياتهفىوآيضأ،دولتهفىالمأمونسهلبنالفضلزاحيموهنا،اليه

فإن،ودولتهلنفوذهانقاداالبرامكةمنتخلصالرشيد-قدكانوإذا

نفوذهبحررلكى،2الشىنفسيفعلأنالآخرهوعليهكانالمأمون

أبوجعفزابتدعهاالتىالسياسةنفسينفذالرجلينمنوكل،ودولته

وسلطانه:نفوذهيؤكدلكىالخراساقمسلمأباقتلحينماالمنصور

منالتخلمرإلىالمأمونحاجةأنالباحثيرىالموازنةاطاروفى

البرامكة،منالتخلصإكابيهحاجةمنالحاحاأكثركانتالفضل

الدولةمسارفىجوهرىتغييرلإحداثالطريقعلىكانالمأمونلأنوذلك

يزيلبداانهيعنىوذلك،بغدافىإلىالطريقفىكانإنه،العباسية

فيهاكانتالتىالفترةطوالدولتهبهااصطبختالتىالفارسيةالصبغة

العباسيةالدولةمركزبل،المأمونمقرخراسانحاضرةمرومدينة

هذهيزيلالمأمونوبدأ،المأمونخلافةمنالمبكرةالسنواتهذهفى

عربيةأئعليهتكوءقأنيجبماإلىبالدولةويعود،الفارسيةالصبغة

العباسيةالالسرةمجدورمز3بائهحاضرة،بغدادمركزها

سهلبنالفضلأنجيدايدرككانالمأمونأنفيهلاشكومما

وسلطانه،نفوذهضياجطياتهفىيحمللانهالتحولهذاكهتراضغير

رضاءوعدم،الفارسيةالعصبيةمركزخراسانأهميةتضاؤلوأيضأ

ماكانهأمامخطيراعائقاسيشكلكالقبغدادفىوجودهمعالفضل
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بصفهبغدادأهلومصالحةبيتهأهلمصالحةمنالمأموناليهيهدف

ذفهمنوأسبل،خاصةبصفةالعباصىالبيتوزعماء،عامة

الخطيرالعائقسيشكلرضائهافتراضمعسهلبنالفضلوجودكان

الماموناإليهيتطلعكانالذىالمستقبلأمام

سياسيةضرورهإذنكانسهلبنالفضلمنالمأمونفتخلص

الفضل،عنالتاريضدونهاالتىالتصرفاتبعضجانبالى!ذلك

لكىيخططالفارسىالزعيمأنالمأمونالخليفةخلافامنر(ىوالتى

بصفتهوذلك،داخلهامنالعباسيةالدولةعلىكاملةسيطرةيسيطر

بدأ":)1(شلبىأحمدالدمحعورويقول،العنصريةأوالفارسية

كانماالغرورركبهالذى(الفضليعنى)الوزيرجانبمنالانحراف

سلطانهالخراسانيستعيدوأن،لهملكاالملكهذايجعلأنببالهخطر

القولهولهالاممخلافتهمنللمأمونيجعلأنفحاول،وسياستها

ضحية،وكانفاتحةهوكانوعراطريقاوسلكوالعمل

كغيرهسهلبنالفضلكان":)2(ابراهيمحسنالدمحمورويقول

منأحقالعلويينأنوبعتقدالفاريىللعنصرينتصرالفرسمن

النبوةدموهوعربىدمآشرفببنيجمعونلانهمبالخلافةالعباسيين

السيادةتكونآنعلىوعملددالاكاسرةوهو-فارصىدموأشرف

---------ص-حص2!افارصىللعنصر

،المأمونعنالأخباروكتمالدولةأمورعلىالفضلسيطروقد

318ص3-الإسلاىالتاريخ11(

.013-134ص2-يلياءال!!متاريخ)2(
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بالأخبارالما"مونلتزويدحضروامنأنحتىالعزلةيشبهبماوأبقاه

1)1(سنرىكماورجالهالفضلقبلمنللسجقتعرضوا

)2(الفضلمنبمشووةموصىبنلعلىالعهدتوليةحادثةأنكما

بننعيمردوقد،حفائظهمأثارالناسنفوسفىكبيرأثرلهاكان

تزيلأنتريدانما!:)3(بقولههذاسهلبنالفضلتصرفخازم

الملكفتصيرعليه!ا،تحتالثمعلىولدإلىالعباصبنىعنالملك

كسروبا"

يموههاالفضللأنالمأمونإلىلاتصلالأخباركانتأسلفناوكما

ومبايعةالمأمونالخليفةوخلعهمبغدادأحعلاجسماخذلكومن،عليه

)4(اخلافةباالمهدىإبراهيم

خراسانفىالمأمونعلىقدمقدا!ربىاالقاثدأعينبنهرثمةوكان

الفضلعليهفرضهاعزلةفىأنهلهويوضيبم،البلادأحوالعنليخبره

مماهوانتشالهويحاول4الرعيةأخبارعنهانقطعتلذلك،سهلابن

فسممالزيارةهذهزتائجوخثىبمقدمهعامسهلبنالفضلأنإلافيه

ويقولقتلهدبرثمومنوسجنعليهغضبهأثارحتىعنهالمامونأفكار

فلمرجعالسراياآبىمن(اعين(بن)هرثمةفرعلما9:)5(الاثيرابن

حىعقرقوفعلىساربلبالمدائنوكان،سهلبنالحسنيات

315،-314ص6-الكاول/الأثيرابن،237-236صا-.الطبرى)1(

5،2ص3-خ!دونابن

326ص6-الكاملالأثيرابن،243ص01-الطبرى)2(

313صواليهابلوزرا./الجفارى)3(

.243ص3-خلهونابن،243ص01-الطبرى)4(

.031-431ص6-الكاط)5(
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موضعغيرفىالمأمونمحمبفأتتهخراسانوأق،والنهروانالبردان

أميرالمؤمنين،ألقحتىأرجعلا:وقالفاخأ.والحجازالشامإلىياقىأن

يعرفآنوأراد،ولأبائهلهنصيحتهمنيعرفولما،عليهمنهلالاا

وأنهالاخبارمنعنهيكتموماسهلبنالفضلعليهمايدبرالمأمون

سلطانهليتوسطبغدادإلىيردهحتىلايدعه

البلادعليكأثقلقدهرثمةان:للمأمونفقالبذلكالفضلفعلم

ذلك،يفعللمأرافىولو،جندهمنوهو،ايااآباودس،والعباد

وقديفعلفلم،والحجازالشامإلىليرجعكتبعدةإليهكتبوقد

.لغيرهمفسدةكانهذاأطلقفارزالشديدالقوليظهرمثماقاجاء

خشىمروبلغفلماالقعدةذىالىهرثمةوأبطا،المأمونقلبفتغير

يسمعهاألكىفضربتبالطبولفامر،المامونعنتدومهيكتمأن

اويبرقيرعداقبلقدهرثمة:قالوا؟هذا:مافقالفسمعهاالمأمون

قالعليهدخلفلما،بإدخالهالمأفونفأمرلمقبولقولهن3هرثمةفظن

ولو،السراياأباووضعت،العلويينالكوفةأهلمالأت:المأمونله

لفعلتجميعاتاخذهمأنشئت

بطنه،فديسبهفأمر،منهيقبلفلم،ويعتذريتكلمهرثمةفذهب

بالتشديدالأعوانالفضلأمروقد،يديهبينمنوسحبأنفهوضرب

وقالوا،قتلهمناليهدسثمأياماالحبسفىفمكثفحبس،عليه

!مات

أحداثفىالاثيرابنعنروايتهفىفيختلفالجهشيارىأما

ويقول،هرثمةالعربىالقائدإليهاصارالتىالنهايةفىويتفقانالمقابلة
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وأقبلوبره(المأمونعلى)4عا(هرثمة)دخل5:)1(الجهشيارى

يحدثهبوجههعليهوأقبلجانبهإلىكرصىلهيطرحآنوآمرعليه

كرسيه،فطرح،الرياستينذوودخل،بكنيتهويدعوه،ويسائله

السفرهذالتجث!مكماكان،حاتمأباياالمامونفقال:قالعليهوقعد

فىعلىاللهحقلافضىتجشمتهالمؤمنيناميريابلى:معنىعلتكمع

حاتم،ابايا:فقاللكبالتنصحوأقول،امركعلىوأنبهكطاعتك

:قال،منزلكإلىفانصرف،تعبوأنتهذاإلىحاجةبكليست

منزلى،إلىلأنصرفالسفرطولماتجسم!ت،المؤمنينآميرياكلا

مالانحتاجذكروتدعمنزلكإلىتنصرفانأحبحاتمأبايابلى:قال

الحقأقضىأو،المؤمنيناميريالا:قال،غنىعنهآثتوماإليه

حادثة،الساعةهذهفىعلىيحدثأنآمنلالاق،نصحكفىعلى

لمالذىدتهالحمد:وقالثمالتفتإماهـ،حقفىمقصرآربىفالق

المجلس،هذافى-ارياستيناذايعنى-المجوصىهذارآيتحتىيمتنى

بغيرذنب،يحبسانمالمسروروسلام:المؤمنينأميريا:قالئمكرسىعلى

له:قال،ويمزقهافيبيعها،وامتعتهماأموالهماالمجوسىهذاوياخذ

وغضبإليهمالاتحتاجذكرعنأمنعك،الكنيةوترك،ياهرثمة

يستحقهمابهفننزلالمجوسىهذاإلينايدقعآو،لاوالله:فقال،المأمون

،وجروهبرجلهخذوا،ياعلجوهذاأنتوما:الرياستينذوفقال

،المأنونيدىبينمنوجروه،برجلهواخذواهرثمةإلىالناسفتبادر

ألبادةفىميتاالثامناليومف!أخرجثموقتل،ايامثمانيةوحبس

-236ص01-ىالطبرليقوو،318-317صوالكتابارهالوزالجهثيارى(1)

يمرفأنوأراد":المأمونومقابلةمروإلىالذهابمنوهدفه،أعينبنهرثمةعن237

إلىيرد.حتىيدعهوألا،الأنجارمنتيكتموما،عهلبنالفف!لعلبهيدبرماالمأمون

."اطرافهعلفيثرو،ططانهليزع!وملكهم3بائهخلافةداربغداد
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فىواستبدادهالفضلتسلطعلىواضحةدلالةتدلالزوايةوهذه

نأكماالخليفةبهمايأمرينتظرأنوالمفروضبجرهأمرحيثالا4مور

للعربوإذلالتشففيهأسلوبه

الرضاعلىعهدهولىالمأمونعلىيدخلونالذينالقلائلمنوكان

الدولةعليهوماكانمت،الحقائقلهواوضحالا"مورهذالهك!ثفوقد

حقيقةالمأمونفعرفلغيرهومبايعتهمبغدادفىعليهالناسوسخط

سهلبنالفضكقبلمنبهأحيطالذىالحديد!السياجوآدركأمره

والى،الفضلعليهايسيركانالتىالسياسةجوانبكللهوتبينت

تنناقضالتىالسياسةوهى،الفارسيةسياستهوتشكلانحرافهتثبت

لىالمباشرال!ببذلكوكانالعباسيةالدولةصالحمعكاملاتناقضا

الطبرى)1(ويقولالفضلوقتلبغدادالىوذهابهثمروعنالمأمونرحيل

عهدولى)العلوىمحمدبنجعفربنموصىبنعلىانوذكر)

أخيهقتلمنذوالقتالالفتنةمنالناسفيهبماالمأمونأخبر(المأمون

والناسبيتهاهلوأن،الأخبارمنعنهيسترسهلبنالفضلكانوبما

رأوالماوانهممجنونمسحورانهيقولونوأنهمأشياءعليهنقمواقد

لهيبايعوالمانهمالمأمونفقالبالضلافةالمهدىبنابراهيمبايعواذلك

فاعلمهالفضلبهاخبرهماعلىبامر!ميقومأميراصيروهوإنمابالخلافة

والحسنابراهيمبيققائمةالحربوانوغشهكذبهقدالفضلأن

عددسهلبنالفضلعنذكرهفيماالعهدولىوافقوقد)يص!لابن

الفارءالزعيمعرفولما،الفضلأختابنبينهممنالربرالمن

سال!أولما،التعذيبألوانمنالعديدبهمألحقالرجالهؤلاءمافعله

."فبهماهولدأرىأنه"ردهكانأمرمفىالمأمونالرضاعلى

002الابغالمصدر)1(
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حركةيحكمكانالذىالأساسلناتبرزالوجيزةالفقرةوهذه

المداهنت،أسلوببهواعنى،سهلبنالفضلتجاهسياستهفىالمأمون

والباحث،نفسهالخليفةتعبيرمنواضحهوكماوالمداراةوالمناورة

مواجهةفىضعفهيغطىلكىالادلوبهذاالىلجأقدالمأمونانيرى

الزعيممعكانتالفترةتلكافىالقوىجهجعأناذ،سهلبنالفضل

الطريقكانبل،بالعداءكلجاكرتهإذنالحكةمنيكنفلم،الفاريمى

أقهىفىسهلبنالفضلضدوالتدبير،المداراةهوالمأمونأمامالوحيد

وهذا،النجاحلتدبيرهآرافىإذاوذلك،والخفاءالسريةمندرجة

بنالفضلبقتلتامةبسريةآوعزفقد،بالفعلالمأمونمنماحدث

)1(سرخسمدينةعندالليالىإحدىف!الفارصىالزعيمقتلوفعلا،سهل

منالمشهورةالتاريخيةرحلتهمفىوالقوم-سابقآذلكبيناكما-

الفارحمماالتسلطمنانفكاكرحلةوهى،)2(202سنةبغدادإلىمرو

العلوىالعهدولىماتالرحلةهذهوفى،العربيةالسيادةةحضر!الى

وقيل،الرشيدهارونبجواروفىفنطوسفىذلكوكانالرضاعلى

للمأمونانوالمر-،مسموماماتوقيلكلهأفىأفرطعنبمنمات

الذىهوالمأمونبأنالقوليؤيدومما،)3(الفضلوموتمونهفىيدا

إنما":وقالبموتهيخبرمبغدادلأهلكتبأنهالرضاعلىقتلدبر

ويتخلصلهبغدادأهكةولاليعيدوذلك)4(كلاتوقد4بسببعلىنقمتم

المامونأناعترفواقاتليهانقدمنا!دالفضلاكلا،مفافس-خطيرمن

)5(بذلكأمرهمالذىهو

114ورقةالمظفرىالتاريخنحطوطة)1(

9،2ص3-والملوكالر!تارقئاممطبرى)2(

114ورقةالمظفرىالتاريخنحطوطة)3(

.42-22صا-الثرأخبارفىافيخدس/"فداءأبو)4(

523ص-ا،أبوالفداء/المحتصر025صا-.الموكوالر!قئئارىالطبرانظر)5(

افرك!(اثر-22م)
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،المأمونآكلامماثلةكانتالبرامكةتصرفاتأنفيهلاشكومما

ولاشك،سهلبنالقضلوزيرهتصرةاتوبينبينهـايربطكانوأنه

سهلبنالفضليمث!كآنالذىالختلرمةالجةأنىيركانالمأمونأن

،الخرايصافمسامأبحالمنصورقبلكلن4است!فىدصالذىالالسلوبفىيكن

البرام!4خالرشيدوهارون

:4اسبالسبوتتللعانهالفضلأهداف*

-خت

التصرفاتمنالعديدسهلبنالفضلعلىالمصادرأثبتتلقد

مخططعلىيسيركانالفارسىالزعيممذاأن!جملهاكلنتؤكدالتى

الخليفةحسابعلىوذلك،الدولةعلىالسيطرةالنهايةفىيستهدف

بهيقومأنكلايم!شهوإدراكهالفضلعنغابوالذى،المأمون

وحماية،المعادىالمخططهذاإفمىإدتستهدفمضادةأعصالصتالمأمون

العرببةوالسيادةالعباسيةالدولة

أبعادهأبرزآنكلاسبقالفضلعلىلوحظتإىاالتصرفاتومن

المأموناشسثارمالذيخنخراسانرجالاتكبارمنوهو،خازمبننعيم

تختليطمنكانتالتى4الببوهىالعلوىمويمىبنلعلىالبيعةفى

:)1(المأمونحضرةفىسهلبنللفضلنعيمقالفقد،سهلبنالفضل

تحتالثم،علىولدإلىالعباسبنىعنالملكتزيلأنتريدإنماانك

لبسةعنعدلتلماذلكأردتأنكولولاكسروياالملكفتصيرعليهم

)2(والمجوسكسرىلباسوهو،الخضرةإلىالبياضوهى،وولدهعلى

.312صوالكتابالوزراء/الجفيارى)1(
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فقدوخطتهسهلبنالفضلمعانسياقهوا!لالمأمونانوركم

مجردالخليفةانسياقأن)1(ذلكبعدوقعتالتىالأحداثأثبتت

نأ،أمرهعلىالمغلوبوهؤمنهتقتضىفال!*ة،سياس!يةمناورة

المواتية4ا!!رصهنق--ىالازسيا!تىبصاالر

العرفاالقائدانسبقفيمالاحضا!فقدنعيمبنخازمجانبوإلى

فيهيسيركانالذىالازجاهخطورةأدركالآخرهوأ!نبنهرثمة

برأيهالمأمونهرثمةصارخوود،اسى-4العب4با)دشاسهلبنالؤضل

واجهأنهإلاالأخبارمنعليهيكتموكلا،الفضل4علببدبرة؟صرا-ة

)2(سهلبنال!ضلسص%4وكان،الموتهومحتوكلامصبرا

أوضجالرضاعلىالمأمونء،دولىانالسابقةالؤقرةفىذحرناوقد

كذبوانهعنهالأخباروكتم،عليهوحجرهالفضلت!حلطللمأمون

يتطلعا.لسياسةوهذهالخطةبهذهالفضلأنولاشك،)3(وغشهعليه

بعثفىأغراضهبهاويحقققدرهبهايرفعسياسيةمكاسبتحقيقالى

وإحبإئهالفارسىالمجد

الفضلإليهيرىماكانإبرازبصددوهوالجهشيارىذكرهومما

وكان،:)4(الفضلعنقولهالفارسيةالسيادةإحياءمنسهلابن

علىالدخولأرادإذافيهويحملمجنحكرسىعلىالرياستينذو

ع!د.ولىمنوأيضآسهلبنالفضلمنوتخلصهبغدادإلىاتقالهالأحداث!ذهمن)1(

ئلوىأا

الكامل/الأثيرابن،318-317صوالكتاباهالوزر/الجهثارىانظر)2(

57ورقةالجزرىتاريضمخطوطة،314ص6-

924ص01-والملوكا)هـطناريخالطبرى)3(

.316صوالكتابالوزراه)4(
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وضعوقعتفإذا،عليهالمأمونعينتقعحتىيحملفلايزالالمأكل!ن

يدىبينيوضعحتىالكرسىوحمل،فمشى،عنهونزل،الكرصى

ذهبانما...عليهفيقعدويعود،الرياستينذويسلمثم،المأمون

وزراصهاكلنوزيرافإن،الاكاسرةمذهبإلىذلكفىالرياستينذو

ويتوو،عليهأيديهابينويقعدالكرسىذلكمئلفىيحملكان

ا"الملوكأولادمنرجلاعشراثنىحمله

أ%نحةهماالرناحبنولعل":)1(الدورىالدكتورويقول

الزرديثتية"عندالخيرإلهمزداراأهر

سهل،بنالصضلسلوكتفسيرحاوكقدالمأمونأنفيهلاشكومما

فهمانهثم،الأكاسرةبوزراءالتشبةيريدانماالفضلأنعرفوانه

وصالحلايخفقهـكزىانهشكولا،التشبههذااليهيرىالذىالمغزى

بداية!والاشلوببهذالكرسىالفضلاستخدامكانوإذا،المأمون!ولة

تستفحلانقبلالبدايةهذهءلمايقضىأندودتهعندفاعاالمأمونفعلى

ذلكلهوتمه.وا-هتهابالتالىعليهويصعب

ا!م!ىوهذه،ا)مباسيةالدولةمعسهلآلبدايةهىهذه

الؤءهلةه،3أ-إرزاالايصا!ىرأ":40اتارر!لص!3التىالتطورات

اىااصياشةاأتطإماتاترءما)ىالملامحآهمهىوهذد،سهل)2(ابن

سهلبنالفضلعلىالمأءونقضاةأنفيهلاشكومما،إليهايس!تكان

وواحدا،ا)خليفةهذاتاريخفىمضيئةنقطةيعتبرالمطارهذاف!

.212صالأولالعباصالعهس)1(

لاحق.موضوعقعنهأتحدثفسوفسهلبناطسنأما)2(
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واحدمستوىفىيكاد+يقفهذافىوهو،الهامةال!ياسية6له6لجازمن

والرشيد،المنصورمنكلمع

بوجوفى:نقولأنالنقطةهذهختامفىالقولنافلةمنرلعلى

والفضل،والبرامكة،الخراساقمسلم(بىبينالتشابهمنكبيرقدو

خطرايشكلاضبحقدمنهمكلاأنالتشابههذاومحور،صهلىابن

لموالتى،إليهايسعىكانالتىللتطلعاتوذلك،العباسيةاللوثهكل

نأإذافلاغرابة،العباسيةالخلافةحسابعلىإلاتتضقن3يكق/فا

هوفماوالا،المصادردونتهاالتىبالطريقةمنهمكلمنالتخلصيتم

الزعيمسيطرةهوالبديلكان،يكونانالمتوقعمنكانالتىالبدينل

علىسهلبنالفضلوسيطرة،البرامكةوسيطرة،الخراسافاالقارصى

الخلفاءمنلخيفةبهليسمحيكنلمالبديلهذاومئلالعباسيةاللولة

فيهابماالفارسيةالتطلعاتهذهيواجهواأنعليهمقدرالذين،الثلالة

جساموأخطارمحدقشرمن

سهل:بنوالحسنالمأمون،

الفضلبزعيمهـاممثلةسهلآلأسرةعلىالستارنسدلأنقبل

دورمنلهلما،الحسنأخيهعنقليلانتحدثأنلابد،سهلبن9

الحق!ةهذهفىالسياسةمسرحعلىيمارز

كانتكماالبرامكةطريقعنالمأمونبخدمةالحسنأ!عحق

،)1(بورانابنتهمنالمأمونوتزوج،الفضللأخيهبالنسية(لحال

الزاهرةالنبوم/بردىتغرىابن،931صا-ايخمرتمة/لورث!ابخا)1(

...ورقةالتاريخعضر!وطة/هكازروفى،0،5ص"%
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)1(المعقولةالحدودتجاوزتطائلةأموالالزواجهذافىأنفقتوقد

الا"مورفىويستشيرهبهيأنسوكانالمأمونعند-ظوةللر-نوكان

طاهرفتحهاالتىالبلدانجمبحو!يةإليهأسندوقد،)2(المعضلة

3(الجبالوكورواليمنوالحجازوالعراقوالأهوازفارسفىالحسينابن

والمداراةالمداهنةاسلوبإلىالمأمونرجعسهلبنالفضلقتلوإا

الحسنيكونآنالمتوقعمنوكان،-بنامركما-الحسنأخيهمع

وتؤازرهستنصرهالفارسيةالقواتوكانتآخيهبدمالمطالبيناول

واكن،المغتالوزعيمهاسيدهابثأرالاخذإلىيدعوهانداءلأول

سهلبنالحم!نغضبحدةأطفاتالمأمونسل!هاالتىالطريصة

وأعلمهباخيهيعزيهإليهمحمبانهوذلكتدبيركلعليهوأفدت

(نهوأخبرهإليهقتلتهبرءسىوبعثالفضلبقتلالمصيبةمنأصابهما

،)4(ءكانهاستوزرهقد

عماالمأمونسأله،المأمونالخلمفهمعالحسنجلصا!إ-دىوفى

ذحفظالمؤمنيناميريانعم"قائلاالحسنواجابهحاجةلهكانإذا

)5("بكإلاحفظهأستطيعمالاقلبكمنعلى

فيمالأنهاخيهمصيرمنالح!نتخوفنستتجالنصهذاومن

وبخشىوزارتهعلىاستمرارهإلىالمأموناطمئنانعدميدركيبدو

أخوهإليهانتهىماإلىينتهىأن

121ورقةالمظفرىنحطوطةانظر)1(

181-018صاللطايةالآدابقالفخرى/طاطاابن)2(

41ص21بممصورتلوفيابافىالوا/الصفدى،622ص01-لملوكاسلوالريختارىالطبر(3)

؟.رفلعقلاءالأنىوالأذ!ياضر:!وطة،052صاالملرك-.ولر!بختارىالطبر(4)

مصوربالوفياتالوافى/الصفدى،012ص2بمالأيمانوفيات/خلكانابن)5(

51صرط12-
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بيتهفىاقعدهبمرضأصيبحتىالمأمونوزارةعكأستمرانهإلا

)1(-الدأببنأحهدإلىو:إرتهفأسند

نأرأىفىابيتهلزموأنهنفوذهمنقلصالمأمونأنيبدووفيما

البيتلزومهفىالرثىالسببولبسالوزارةعنسيصرفهالخليفة

(2)المرضرهو

منيتهءتهآدرأنإلىبيتهالحسنلزمفقدشىءمنيكنومهما

1!)3(236سنةالمتوءاخلافةفى

51ص12-مصوربالوفياتالوافى/الصفدىانظر)1(

وتطورهانئأ!االوزارة/اليوزب!،214صالأولالباصىالعصر/الدورى)2(

66-65ص

44ص11-والملوكالرصلالطبرىتاربخ)3(
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يونهر!مااماا

الحسين:بنوطاهرالمأمونبين*

3!-ر-ا!-

جمذىوبكىالطاهريونإليهينسبالذىالحسينبنحطاهر

.هـوأعمالعنببوشنجولد":)2(يقو!ضعى)1(اليمينين !.جم
لى.نجمهلمعأديباشجاعاشهماوكانالبلدةبهذهونسأ،9ءاسنة

الأمينألحربالخراسانيةالجيوشقيادةفىب!قامالتىالعظيمةأعماله

مذليلا4للمأعونالخلافةوقادعظيماظفراوظفر،العراقيةوالجيوش

سهلل3حالحسينبنطاهرويتفق،"صيتهوطارذكرهواشتهر

فقولنيمكنبلورهموالبرامكة،البرامكةصنائيمنالبيتينأنفى

الأربعةالييوتهذهوتاريخ،الخراساقمسلمأبىصنائعمنإنهمعنهم

نألهالكنلمالىالتطلعاتوهى،الفارسيةالسياسيةللتطاماتتاريخ

استمرارحسابوعلىبل،المعاصرالخليفةحسابعلىإلاتتحقق

كنظا!الحياسيةالخلافةاستمراريكنلمإن،العبايمىالبيتسيادة

سياسى

تجثببقىنجحأنهالمنصورللخليفةسجلقدالتاريخكانوإذا

،الخراسأقالزعمتطلعاتستجرهاكانتالتىالمخاطرالعباسيةالدولة

أنمذأنهالاخرهوعنهالتاريخسجلقد،إالمنصورضيدالرشيدفإن

301صالمظفرىالتاريخمخطوطةانظر/بشفينقاتليأنه!ذ!حمى)1(

301بى2-ال!!جة0الأمصتاريخ)2(
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البرامكةدولةطاتريدهكانتالذىالانزلاقمنالعياصيةادوثه

إنه:المأمونعنيقولأنالباحثيستطيعالخطلهذاوأسممرارا

أحاطتالتى.الفارسيةالسيطرةبراثنمنالعباسيةاللولةحررقد

لناتبينكماسهلآلتسلطفىتمثلثالتىالأهليةالحربصببها

ماسبقإلىالتاريخيةالحقائقتضيقهوالذىالسابقةالصفحاتفىذلك

المأهونعهدمنالا"ولىالسنواتفىللفرسالسياسيةالتطلعاتأنهو

بدرجةولكن،ايضايمثلهاكانبل،فقطسهلآليمثلهايكنلم

أيضاعليهكانالمأمونةلإنثمومن،وأسبرتهالحسينبنطاهرأق!

.خطرهويبعدالحسينبنطاهرفىالمتمثلابنقوذهذاعلىيقغ!ن3

يختلفطريقاالحسينبنطاهرمنتخلصهفىالمأمونصلكوت

عنالاختلافهذانشاوقد،سهلآلمعسلكهالذىالطريقعن

الفارسيةالنزعةأنسبقممالناات!تفقدرةال!و!رجةقىالتقاوت

بنالفضلعليهاسارالتىالسياسةعلىسيطرتقدالعنصرلةوالميوله

جرمهفانالحسينبنطاهرأما،العباسيةالدولةأمورتسييرقىصهلى

ذلكبعدياقثمالامينبقتلالأمرعلىاقدامههوالمعونقوقى

تتعلقكانتسهلبنالفضلمعالقضيةأنأى،السياصىخطره

قضيةفإنها*بم-الحسينأما،العباسيةاللولةكيانبصعيم

الا"ولىاللرجةفىشخصية

المعالجةتختلفأنالضرورىمنفكانالاسباباختلفتوهكذا

لنا،تبينآنسبقوكمافإنه،بالفعلللمأمونالتاريخأثب!هماوطنا

،بغدادإلىالطريقفىوهومنهوتخلص،سهلينالقضلضاجلقد
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أما،سهلبنالحسنأخيهمعالمداراةفىالمئمهورأيصلوبهاستعملثم

العودةمابعدإلىقضيتهمعالجةالمأمونأرجأفقدالحسينبنطاهر

هـ.702سنةوإلىبل،بىكدادإلى

-**ت-

اولمونبهاعادجالتىالطريقة.نتحدثأنقبلبناويحسن

الزجم!هذادورعلىآولانتعرفآنالحسينبنطاهرمعالمشكلة

المصادرإن:نقولالقضيةهذهوحولالامينالخليفةقتلفىالفارسى

علىأقدالمامونح!قدقواتقائدالحسينبنعاهرأنتؤكداقاريخية

أقدآ،فى!للضلدأالمامونمنمسبقإذندونالأمينالخليفةقنل

الأمينأنمنالرغمعلىوذلك،الخطيراا!هـاالقائد

بنطاهرولكن،رأيهفيهليرىأخيهإلىالقومبحملهأنسألقد

رجمادوأمر،وتوسلاتهالمقهورالخليفةطلبعناذنيهاصما!سين

ال!و!ةتار!زفىنوعهمنحدثأولوهوالرشيد)2(ابنالأمينبقتل

اد!فةالفرسالعسكريينمنواحديقتلمرةفلأول،العباسية

مما.أ

اخيهبإرادةالامينقتليكنلم":)3(برفىىىتغرابنويقول

،المامونإذنغيرمنوقتلهالحسينبنطاهراقتحمهوإنماا؟!ون

المأمون(خيهإلىالأمينرأسحملولما.(لذلكعليهالمامونوحقد

.)4(عليهوتاسفبكىيديهبينووضعخراسانفى

هرةالزاالجوم/بردىتغرىابن،287-285ص6-الكامل/الأثيرابن!لم!ا(

.214ص2-

.993ص3-الذهبمروجالمسعودى)2(!ا

.414ص2-ألزاهرةالخوم)3(ص

.414ص3-الذهبمزج/المعول!)4(
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أقدمقدالفارسىالقائدأنيرجحأنالمعاصرالباحثويستطيع

علىأقدمولعله،الواقعالأمرأمامالمامونيضعلكىالفعلةهذهمملى

تتعلقالذىالبيت،العباسىالبيتمنالانتقامبرغبةمدفوعا؟لك

القتلةبهذهصاهراأولعل،الفارسيةالدماءمنالكضيررجالهرقابفى

بانآخبرحينماقالماالتىالنبوءةوهى،البرمكىيحيىينفذنبؤةكان

:)1(آنذاكالبرمكىالزعيمقالفقد،جعفراابنهقتلقدالرشيد

.!ولدهيقتلوهكذا1

الأهليةالحرباضلامانقشعأنبعدالمامونفإنامرمنيكنمهما

طاهرعليهأقدمالذئالجرمبفظاعةيشعرأخذنسبياالنفوسوهدأت

نيةعلىكانالمامونأنالمصادرأثبتتبلالأمينبقتلهالحسينابن4

،ذهارتكابهبصببالحسينبنطاهرمنالانتقام

المامونالخادمحسينسال":)3(طيفورابنويقول،)2(الجريمة

بكيتلم":قائلاالحسينبنعليهصبكابر+ذخلسببعن

ياحسين":(المامون)قال؟الحسينبنطاهرعلبكدخلحين

((بذالمثلغمى":(حسينأقال"؟عنهسألتنىحتىبهذاعنيتوكيف

:(حسين)قال!قتلتكرأسكمنخرجإنآمر!ر":(اذمون)قال"

محمداذكرتاق":المامونقال؟درالكآخرجتومتىياسيدى"

،ولنالافاضةإلىفاسترحتالعبرةفخنقتنىالذلةمننالهوماأخئ

."مايكرهمنىطاهرايفوت

بنطاهرمنالانتقامعلىالمامونعزميتضحالحوارهذاومن

154صوالكتاب!/الوزراءالجهثيارى،86صا-.والملوكالرسلتاريخا!لبرىا(1)

م"!163ص-11/6!ملالأهئنبنا،252-657ص01-الملوكسلوالريختارىالطبر(2)

.17صنالباصيةازرفةتارخفىبغداد/طيفورابن)3(
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ربمابغدأددخود-!عند!لكمنالرغموعلىالحسين

جيوشيتبعهطاهراولانبعددولتهتواعدتتوثقلمالمأمونلأنذلك

بهوالوثوبانتقاضهالمامونويخشى،لهبالولاءندينكبيرة

المححظةتحينحتىداهنهلذلك4علإقضائهحالةفىاتباء4وثوبأو

بغدادالمدوندخلصلما)1:طيفورابنويقولبهللفتكالمناسبة4

!!وأجايه،حاجةمنمايسالهكلقضاةالحسينبنلطاهرضمن

الرببعبنالفضلعنبالعفوتوسطهذلكضمنمنوكانطلبهما

المدونعندللفضلطاهرتوسطأنالمرجحومن)2(المأمونأعداةألد

علاقتهتحسنتلوبهاالمعروفوشاياتهيتحاشىحتىعندهيدلهليكون

المياعدةفى!ورلهاوكانبالبرامكةالإيقاععاثاساعدتوالتىالمأمونمع

.والمامونالامينبين

العبأمىالخليفهبينالرجلينبينيتكشفالموقفآخذولما

ينجوأنالاخيرأراد،الحسينبنطاهرالفارصىجيشهوقائد،الما2مون

المامولةخادآأخبرهمابعدلاسيماالمامونيدمتناولعنويبتعدبنفسه

.)3(المأمونلهيبيتبماحسين

خالدأببنأحمدالمأمونوزيرمنالحسينبنطاهروطلبفي

الخليفهلدىيتوس!وأن،المأمونعينعنيغيبهأنالفارسىالوزير

ا!لأعونخالدأيىبنأحمدزبرالوووابلبذلكووعدهخراسان"بتوليف

لانك.تقال8ويحكولماذاالمأمونقالالليلةمانمت:لهوقالغددفى

يخرجأنفاخاف،رأسأكلةمعهومنوهو،خراسانغهانولبت

.15صالسابقالمصدر)1(!

!..ا.-6صالسابرقالمصدر)2(

71.صالسابقالمصدر)3(
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فكرتفيمالقدفكرت:المأمونفقال،!صطلمهالتركمنخارجةعليلث

:الممامونقال،الحسينبنطاهر:قال؟ىترفمن:الماهونقالفيه

:المامونلهقال،لهالضامنأنا:قالضا)ح.والمهصآحىمدباوياك

وكاناسانضإلىحلوانمنوالجبالخراسانعلىلهوءتحدفأنفذع

.هـ)1(255سنةالقعدةذىشهركايةفىلخراسانبغدادمنشخو!ه

وموافقةالحسينبنلطاهرخراسانولايةاسنادتحقيقسبيلوفى

الفارسيةالعصبيةبتأثيرالفارسىالوزبرسلكذلكعلىالخليفة

ينملمأنهللخليفةهرتفاإحيثوالخداعالكذبطريقهومعوجاطريقا

وماكانذلكنتائجمنلتخرفهخراسانعبادبنغسانلتوليةغمهعنأ

واسنادهاخراسانولايةمنغسانلخلعتمهيداأنهإلاشىءذلكمن

تأكدمنالرغمعلىذلكلهوتمالحسينبنطاهرالفارسىللقائد

فىالمعروفةسياستهالمامونطبقولكن،4خاأنهالمأمونالخليفة

للفتكبهالمناسبللوقتمنتظراالحسينبنطاهرمعوالمداهنةالمداراة

الذىهوالمامونآنتفيدطباطباابنينقلهاأخرىروايةوهناك

علىالحسينبنطاهرتوليهفىخالدأبىبنأحمدوزيرهاستشار

1)2(الروايةومؤدىبذلكفنصحالوزراءفصلفىبنامركماخراصىان

آحمدفيهاستشارخراسانالحسينبنطاهرولىلماالمأمونكان!

لأحمد:المأمونفقالطاهرتوليةفىالرأىأحمدفصوبخالدأبئإبن

على،الدرك:أحمدفقالالطاعةويفارقويخلعيغدرأنأخافاق

،اموراعليهالمامونأنكرمدةبعدكانفلما،المامونفولاه

الملطانيةالآدابفىالفخرى/طباطاابن،18-17صالابهتالمصدرانظر11(

.178ص2-الزاهرةالنجوم/بردىتغرىابن،182ص

.182صالثلطايةالأدابفىالفخرى/طباطاابن)2(
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ثم،للما.ونفيهغلظجواباطاهرفكتبفيهيتهددهكتاباوكتب

لاحمد!بزفقال،ذللثالمأمونفبلغجمعثلاثالخطبةمناسمهشطع

منه!،يصذرماوضمنت،طاهربتوليةأشرتالذى:أنتخالدأج!

لئناللهفو،الطاعةومفارقة،الخطبةقطعمنمنهماصدرىتروقد

عنقك،ضربتوالا،أفسدتهكماوتصلحهالأمرلهذاتتلطفلم

البريدياتيكأيامفبعدنفساطبالمؤمنينأميريا:أحمدفقال

كوامضفيهاهدايالطاهرأهدىخالدافيبن،أحمدإنثم،بهلاكه

مزفماتمنهافأكلالكوامخيحبطاهروكانمسمومة

ماعته"

خراسانطاهرتوليةفكرةلانالراجحة!ىتبدوالايكوالرواية

قوتهمركزخراسانوفىيبيتهوماخطرهوهـويعرفالمامونمنلاتنبعث

فيهاأقدمالتىالليلةنفسفىوجدطاهرآنيرو!الطبرىأنكما

قطهاانهتقولالروايةوهذهميتاالخطبةمنالماموناسمقطععلى

)1(جمعثلاثالخطبةمناسمه

فهذاالخاصةدلالتهلهالحسينبنطاهرقبلمنخراسانواختيار

عليهايسيرأنالخراساقمسلمأبوحاولالتىللسياسةاستمرارالاختيار

فكؤن،البرامكةحملتالتىللنواياوأيضا،المنصورضدضراعهفى

بالولا2ولاشرتهلهيدينضخماجيشاخراسانفىيحيىبنالفضل

آخذحينما،سهلبنالفضلعليهسارلماوأيضا،العباسيةفسماهم

فيهتفجرتالذىالوؤتفىفيهاالبقاءعلىوحمله،خراسانإلىالمامون

الأمين.ءلىالصضاوتمأنبعدو-ى،العهدولاب"مشكلة

265ص01-والملوكالرسلتاريخالطبرى)1(
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بينالحيلولةعلىأصرقدالمنصورأنفنجدالوراءإكونرجع

أمكنهوبالظلى،ذلكفىونجحخراسانإلىوالعودةالخراساقمسلمآبى

الخراساقالجيشرتصفيةفىنجحأيضأوالرشيد،مسلمأبىمنالتخلص

القضاءفئنجاحهكانسنواتوبعد،يحيىبنالفضلجندهالذى

آبعادبكلكاملوعىعلىكاننفسهوالمامون،المودولتا)جرامكةعلى

،بغدادإلىءسومنالتاريخيةمسيرتهكانتئمومن،الدرسهذا

سهلبنالفضلدولةمنالبارعتخلصهوآيضا

الحسين:بنطاهرنهاية6

فكرةعليهسيطرتفدالمأمونأنيتضحالسابقةالنصوصمن

لهيتركألاحاولانهالمرجحومن،الحسينبنطاهرمنالتخلص

والتريث،والمداهنةالمداراةسياسةولكنخراسانإلىالذهابفرصة

بنالحسنأخيهمعثمومنسهلبنالفضلمعالماموناتبعهاالتى

الجيوشأخطرقادوالذىالحسينبنطاهرقائدهمعأتبعهاسهل

التىالاهدافعنالنظربغضالماموندولةتحقبقعلىوساعدوأعظمها

الانتصاراتتحقيقسبيلفىوتضحياتهجهودهوراءمنإليهايطمحكان

خراسانإلىالخروجمنومكنه،يدهعلىتحققتالتىوالمكاسب

خالد-أبىبنأحمدوزيرهومشورةبتاثيرذلكوكانإياهاوولاه

علىالمامونوعزم،خلعهمنالمأمونتاكدمنالرغمعلى-بنامركما

الحكةمنآنالمأمونرأىوقد،رأيناكمابهوالفتكمنهالاقتصاص

عليهوالقضاةخراسانفىتتبعهسالسياسة

عمله،عنالخراجيؤدىبخراساناستؤلالشبهلطاهرمموكان

حاجبالطاهرعينوقد،طاهربأخبارالمأمونيمدبريدوالىإعليه
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أسندثموالخادموالتوقيعللخراجدواوينوعمل،لحرسهورئيسا

التابعةللبلدانولاةعينكما/ثيملى!اتهمن!أنا!إلىعليهاافا!شر

وقالالاستقلالمايشبهلهوكانبقوةوساسهاالا4مورونظم،لهزبم

غايةلىيكنلم":خراسانتوليتهبعدالمناسباتإحدىفى:طاهر

بلدىإلىوعزىوجاهىبنعمتىأرجعأنإلاوآحسناللهمامنحبعد

كماذلكفىليشاركوقوءمارفىوجيراقواخواقودارى(خراسان)

)3(1،يغيظماذلكمنوالحاسدالعدووليغيظ،بهالاعتدادفىشاركوف

عنصريةتأبىوهكذا،مرومنبرعلىيخطبأنيتمنىطاهروكان

إلىوجاههبعزهيرجعأنغايتهوكانت،بلدهإلىتشدهأنإلاطاهر

ثمومن،بخراسانللاستقلاليخططكانأنهولاشك،خراسصانالم

وقد،أركانهاالمسلهونقوضالتىالقديمةالفارسيةالامبراطورية2احيا

خطبةفىالمأمونالخليفةاسمأسقطعندماالعدوالىطاهرمخططتاكد

وكتب702سنةالا"ولىجماد!شهرفىذلكحدثوقد)4(الجمعة

)5(بذلكيخبرهالمامونالخليفةإلىالبريدوالى

هذاعلىفيهاأقدمالتىالليلةنفسفىوجدأنهالرواياتوتؤكد

طبيعية،تكنلمالميتةهذهانتجزمالمصادروتكاد،)6(ميتاالعمل

.)7(النهايةهذهوراءكانض،لدآبىبنأحمدوزيرهأوالمامونوأن

801صالعبايةاظلافةتاريخفىبغداد/طيمور)بنن)1(

06صا!لالقالمصد)2(

26صالسابقالمصدر)3(

-382ص6-/الكاملالأثير،ابن265صا-.والملوكالرصلناريخالطبرى!)4(

.64صاحباسيةاازرفةتاريخفىبغداد/طيفورابن)،(

.265ص01-.الملوفي)6!الطيهى-تاريئ،الرسلى

بماللطادابالآ-فىءإلفخرى)ك

3---ب-صت----شكأ
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أط-اهـريةاالدولة

كثيراالذىوالمداراةوالمداهنةالمناورةاسلوبإلىالمامونعادلاقد

للهضاعبإثارةكشفهافىيرىكانالتىالتصرفاتلتغطيةاستخدمهما

إلىخراسانحكميسندأنعلىالمامونحملالاشلوبهذا...ضده

أحمدوزيرهبمشورةأيضاذلكوكان)1(الحسينبنطاهربنطلحة

)2(خالدأجاابن

قادشجاعاشهماف!ساناللهعبدالحسينبنلطاهرالثاقالابنه،1

بلا"متعددةمعاركفىالعبالىجةالدولةسبيلفىوأبلىجيو:لى-دة

255سنةالمامونولاهوقد،الماموندولةئأثرلهوكانحسنا

خرجولمات)4(الماهونحرسيتوككانذلل!قبل،)3(الجزيرة

كلفبماوقامطمحاربتهانماهونإليهأسندالماهونعلىشبثبنلحر

)5(سنواتخمصدامتحرببعدالطاعةإلىنصرأورد،اقياخيربه

الماهونعلىالسرىبناللهعبيدهـعروالىخرجحر211سنةوو

وكان،طاهربناللهعبداستدعىخبرهالماهونبلغولما،قواتهوحشد

أولإنيقالأنيمكن":91صايرانفالأدبتاريخكتابهفبراونيقول)1(

خطاهاالىالحطوةهىأركانهاوزلزلةالكبيرةالامبراطوريةهذهلإضعافاتخذتخطوة

ا!يين(بذى)المحروفالحسينبنطامرقائدههـعندماكافأ502سنةالرشيد!رونبنالمأمون

."يتوارثونهاافاشصروبعدهمنولادهولالهحكومتهاوجعلخراسانبولاية

265ص01-والملوكالرصل.تاريخالطبرى)2(

178ص2-الزاهزةالجوم/بردىتغرىابن)3(

301ورفةالاكأيضفىالذكرةنتخبمخطوطة//المقريزى)4(

.76-72صالعبايةالدولةتاريخفىبغداد/طيفورابن)5(

الفرسأثر-24م)
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مصرتوليتكرايتقد":لهوقال،شبثبننصرقتالعنفرعقد

ممتوبا5لوءالما!مونلهوعقد.،وأطاعاللهعبدفسمكلبهاالخارجومحاربة

مناللهعبدوخرجيامنصورفيهوزاد،طاهربناللهعبدالقابعليه

اللهعبيدلهخهيأمنهاقربولما،مصرإلىمتجهابجيوشهالعراق

الجيشازوالتقى،الجيضعلىوخندق،جيوشهوعبا،السرىابن

وانسحب،مصرأميرالسرىبناللهعبيدوهزم،شديداقتالاوتقاتلا

هـ

اضطرهحتىعليهوضيقوحاصرهتبعساكرهطاهربناللهعبدوتبعه

أعفا3ثمعليهأملاهاالتى0القاسيةبالشروطورضى،الامانطلبالى

امارةوتولى!بالامانإليهىالسرابنوخرج،الشروطكلنالقهعبد

إمرةعلىوآقام11أحواورتبدالبا3وههد،المفسدينقمعوقد،مصر

ا،بغدادإلىمتجهاه.شئهاخوضر،آياموءسمرةأشثروخمسةسنةمصر

/،الماكلونبنالعباساستقبلوهثصنضهنكل/توكانعظيمااستقبالاواستقبل

،هاهةاءصالاإليهوآسند)1(المامون4أسهـكلو،الدولةوآعيان،والمعتصم

هذهعلىشمرواسى4طلرأخيهوواةبعدخرالصانولابةآخرهاكان

؟.ص-،ا8\)2(مى235سنةقوفىحتىالولاية

اجمص

يطبقهاوالصشمروالمداهنةالمداراةشاسةاستمرأالمامونأنولاشل!

ولكنوموا!بيمخبراتهممنواستفاد،وعقبهمالفرسزعماءمع

)3(للعربدفينحقدمنالفرسي!%4بما4لعلصوحساسيةبحذر

،102-182،002-181ص2بمالزاهرةالنجوم/بردىتغرىابن)1(

1،1ورقةالمظفرىالاكأثغطوطة

الأماتجارب/يهم!صابىت،102!ط2برالزاهرةالجومبردىتضسىابن)2(

464-463ص6-

مادونهذلكوشالمؤرخودأجلهاالىالكثيرةالنصرصفىذكوتجل)3(

اشأسنجمبالمأمونأمر"ونصه414ص3-الذهبمروجيهابهقالمعودى
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اللهوعبدطلحةالحسينبنطاهرابنىعلىمونالما4يقضىأنالمنتظروكان

علىقبلهماأبقىكماعليهماآبقأنهإلا،والدهمااغتيالتدبيربعد

شديد.بحذروكنالجميعمنواستفاد،سهـا!بنالحسن

التاريخفىماي!رفقيامالاشرةهذه2زعماتوارثأكدوقد

فكرةالا4ولىوللمرة،فيهاتجسدتالتىالدولةوهىالطاهريةبالدولة

نجحواقدالطاهريينفانالزاويةهذهومن،الفارسيةالدولةاحياء

والبرامكة،،الخراساتمسلمابئمنكلفيهأخفقأنسبقفما

الدولأولىالطاهريةالدولةوتعتبر")1(براونويقول،سهلوآل

كانتالنتيجةهذهانالمرجحومن"الإسلامبعدقامتالتىالفارسية

سنةحتىالطاهـريةالدولةاستمرتوقدالما!هوناستهدفهلماساكسة

الدولة.ئرسممىالصفارالليثبنيعقوبيدعلىسقطتحيث925

)2(4الصفارب

*،،

الدولةعلىتسلطتأوتحكتالتىالأشراتهىفهذهوبعد

المبكرةالسنواتالىترجعقديمةالفكرةفاتواضحهووكما،العباسية

العباسية،الدعوةفترةالىترجكلولعلها،العباسيةالدولةتاريخمن

قاوموها،فانهمثمومن،الفكزهذهوراءمنبالخطرالخافاءشعروقد

خبه،علالدار!نفى(الحينبنطاهرمنمرصلاللمأموناصضارهبعد)الأمين

فقصى،الرأسويلنيقبضالرجلفكان،يلعنهأنرزقهتجضمنكلوأمر،ابخدوأعطى

ولد،وما،والديهولعنهذالن:فقال،الراسهذاالعن:لهفملعطاءهالمجمبمض

."تتغافلأنهإلايلعنهيسعهالمأمونوكان،اصاكممنوكذاقكذاوأدخلهم

91صايرانقالأدبتاريخ/براون)1(

.903ص3-خلدونبن،32ص11-والملوكالر!يختارالطبرى)2(
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أيضا،الرشيدحليفكانكما،ذلكثالمنصورحليفالنجاحوكان

ينجحولم،سولآلمعنجح،جزئياكاننجاحهفإنمونالما4أما

الذىالاشلوبمردهالطاهريينمعالمأمونوإخفاق،الطاهريينمع

أماوالمداراةوالمداهنةالمناورةاسلوببهواعق،إليهلجأماكثيرأ

هذدومثل،الطاهريةالدولةبروزفهوالإضاقلهذاالمؤكدةالنتيجة

والفضا!والبرامكةمسلمأبىمنكلإليهتطلعالذىالأملعانتالدولة

فكرقخلالهابرزتالدويلاتمنلسلسلة4بدايىغدتك!،،يصاللابن

هذهمنبواحدةالامروصلوقا-،القديمةالؤارسيةالدولةاحياء

بغدادعلى(مباشرةسيطرةسيطرتأن،البويهيةالدولةوهى،الدول

العبالصيةهوالدولة
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كلوزف-ثنرينالفرسكا

انتصارفىوفعالبارزبدورالفارسيةالعناصراسهمتقدحقيقة

وإق،الضساسافمسلمآبوالأولالدعوةرجلرأسهموجملى،العباسيين

نأهىالحقيقةتلك،ا%رىحقيقةتوجدالحقيقةهذهجانب

سياسيا!االمعاديةالحركاتمنبالعديدجوبهتقدالعباسيةالدولة

بأيدىأثيرتقدال!ركاتهذدتكونآنالعجبومن،بردينيا

وتدبيرهمالفرس

بعد"العباسييندولةوآزرواالعباسيةالدعودالفرسنالقد

النفوذلكأفيه!فشثىلكنالذىالاموىالعصربزوالفرحينقيامها

وتفضيلهم،-العرباستعلاءمنفيهيصانونكانوابلمرالسلطان

التىفكانالجدالعباسيةبالدولةومستبشرينالعربية"للعناصر

ومكانةكرممةمعاملةشظلهافىيرجونهلماإقاهـضهافىالكبيرالدور1

الفرسأنالمتقدمةالفعمولفىلاحظناوكماعظج!ونفوذطيبة

مناوئةقامتالنىوالمحرراتالحركاتلمعظمانضمواالموالىبنوغيرم

رغبةولكنللثائرينتقديس!أوحبعنذلكوه،كانالأمويةللدولة

غيرهامحا!أال!ربيةال!ضاصنريفضلالذىالأموىالحكممنالتخلصفى

فىوذلكال!ياسيةوتطلعاتهممطامعهمتحقيهتفىوأملاأسلفناكما

اا!ظرةالدولةالمندثرمنخلاللفاريمىاسلطانهماحيا؟ولغابرا"جدهمعادةإ

الدولةأنولاحظواعودهاواشتدالعباسيةالدولةة،متوحينما

فىصدموايريدونهاالتىبالسرعةالسياسيةتطلعاتهمتحقؤلمالجديدة

شستهـدفال!-اسيةالدولةضدبحركاتالقيامإلامنهموماكان،،ذلك

والقا2الحركاتحذهتتبعالفصلهذافىوسنحاول،بهاالإطاحة

المستطاعبقدرعليهاالكاشفة2ألاضوا
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أهقيلاا!ورةةاواورريمهافىءسهلمةوأ:لاوأ

5!سلم:أبىحركةه،هية

كورةبامسلمأبطالخراسافىبالزعيمارتبطتالتىالحركةتلككانت

فىالتأهلولدىحقيقتهافىوكانت،المعاديةالفارسيةالحركات

العباسية،الدولةمنالنيلكبيرحدإلىتستهدفالخفيةأبعادححا

السياسىالمجرىثكلتالتىالروافدمنواحداالحركةهذهوتعتبر

وعلىبلفحسبتاريخهامنالا2وفالسنواتفىليسالعباسيةللدولة

اللاحقةالعهودفىالسنينه.نالعشراتامتداد

ماهيةعنتتحدثلمالتاريخيةالمصادران:نقولولاحقيقة

والتحديد،الوضوحمنالكافىبالقدرأهدافهاوعنالحركةحذه

ن8لتوجيهاتتنفيذاقأنهأوبهموعزاكانالصمتهذاأنويبدو

حر-ص-حر
ف!سبباسي!ودتعنهاالحديثآنلاحتمالوذلك،العباسيةالدولة

العباسيةالدولةعلىسيفتحالوضوحهذافانوبالتالى.أبعادهاوضوح

عليهاالتغلبأواغلاقهاالسهلمنليصأبوابا

تغافلاوغفلةنتيجةحدثقدالمصادرصمتكانسواةولكن

لسانعنذاكأوالمصدرهذافىتناثرتالتىالمعلوماتبعضفإن

المعلو.،تهذدالعباسيةالدولةرجال.نآخرأومسمأبىأتباعمنواحد
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الافكاهـأوالحركةطبيعةعلىالضوءمنشىءالقاءفىالباحثتساعدقد

الفارسى.الزجممهذاتوجهكانتالتى

المؤرخين:أقوال(أ)

أوردالخراساقمسلمأى(حركةه،هيةأوحقيقةاجلاءسبيلف!

اذفهاموالمؤرخينبعضأقوالكأ5بحثىأثناءإليه!وصلتما

السفاحالعباسآب!الخليفةبينالعلاقاتعنحديثهفىالجهشيارى

عنيقول،ثانيةناحيةمنمسلمآبئالخراساقوالزعيم،ناحيةمن

،اياهخلافهوكثرالعباسأبىعلىمسلمأبىوصاةفئقلت":الأخير

)1("لأهرهرده؟

الضوءمنشىءالقاءفىالاثيرابنيسهمالجهشيارىجانبوإلى

الخليفةازاءنفسهفيهاالخراساقمسلمأبووضعالتىالمكانةعلى

بابئاستخفقدمسلمأبووكان":يقولحيثوذلك،المنصور

)2("جعفر

:ويقولالمنصورخلكل!عا!أزمعمسلمآباآنفيذكرالعمادابنأما

وكانت(العبالمىعلىبناللهعبدخزانة)خزانتهمسلمأبووحاز"

أبىإلىالمنصورفبعثاميةبنىنعمةجميععلىاستولىلانهعفما!شيئأ

خلععلىوأزمعمسلمأفعلىذلكفصعبيدكفىبمااحتفظانمسلم

حتىويمنيهيستعطفهالمنصورإليهفارسلخراساننحوسارثمالمنصور

1)3("فقتلةقتلهعلىفاقدمبراثنهفىوقع

.39صوالكتابالوزرا./الجثيرى(1)

"458ص5-الكامل/الأثيرابن)2(

.502صا-الذبشذرات/العمادابن)3(
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!ض!بتع!!صورةالأثيروابنالطرىمنكللناويقدا

ذكرفقد،العباسىوالخليفةالخراسافماالزعيمبينالعلاقةجوانب

فيقرؤهالمنصوركتاب4يأتبكانانهمسلمابىعنالمؤرخينمنكل

ويضحكاتا،فيقرؤه)1(الهيتمبنمالكإلىيدهمنالكتابيلتىثم

)2(استهزاء

فكرةمنهانستخرجأنوحاولناالض*ثةالنصوصهذهاخذناوإذا

يضعكانمسلمأبابأنالقولإلى-ريببلا-نتوصلفاننامشتركة

استخفافهمعنىفحاوالا،العباسىالخليفةمكانةتعلومكانةفىنفسه

السفلالأوامررددمعنىوما،بالمنصورواستهزائه

كانالخراسافىالزعيمانذلكمصىكان،الفكرةبهذدسلمفاوإذا

يجعلهاانأرادأى،وءمايتهتحتالعباسيةالدولةلوضميخطط

وشكلااسماعباسية،آخروبمعنى،لأغراضهومنفذدبأوامرهمسيرة

علىذلك.نلأهميخططربماإنهقلناإذانبالزلابلحقيقةوفارسية

الفرسإلىالسلطةواعادة،العرلىبالحكمالإطاحةوحوالبعيدالمدى

خولجم!-سنابكتحتوعزهممجدهمفقدواالذين

المعاصرين:شهادات)ب(

لناحفظهمماالبعضفنورد،أخرىدرجةالنصوصبيمرونتص!إ

خفايامنبينةعلىكانواالذيناولئكن5رجاللسانعنالتاريض

المنصورعنذكرنقولالإطارهذاوفى،العباسيةالدولةفىالا4مور

تاريخانظرخراصانمنوهوايىوالمقربينمسلمأفيمستثارىأحدالهثمبنمالك)1(

632عىخياطفيضليفة

-ة96عى5-/الكاملالأثير،ابن016ص9-والملوكالر!الطبرى/تاريخ)2(
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نا!ممضالموليلاقأبىمنالتخلصعلىالعزمعقدلماأنه

صسسيقالاي!ح)رأيهكانابششيرفلماالأمرفىقتيبةبنسميستشبر

ء")2(لفسدتااقهإلاآلهةفيهماكانلو":،أردفثمءصد")1(،فى

!-

،الامورعلىالحكمفىال!جيروزنهلهلرجلوهوالنصوهذا

مكانةفىنفسهيضعكانمسماباأنمنذكرناهانماسبقلنايؤكد

نفسهالعبامىالخليفةتعلومكانةاوقزاحم

تعليقالناحفظتقدالتاريخيةالمصادرفإنذلكجانبوإلى

لديهتاكدحيماالوزيرقالهالتعليقوهذا،المورياقآيوبأل!للوزير

التعليئهذافى،الخراساقالزعيمقتلعلىعزمقدالمنصورالخليفةأن

نآقتلإنيرضونمسلمأبئأصحابأحسبوما":ايوبأبويقول

")3(أسبابهمنآحدولاالارضعلى(العبالمىالخليفةيريد)هذايدعوا

مسلمأباأنلنايبرزمسئولوزيرلسانعلىوهوالتعليقوهذا

دولةقوةوأن،العباسيةالدولةداخلدولةيشكلونكانواورجاله

منالدرجةوهذه،العباسيةالدولةقوةبكثيرتفوقكانتمسلمابى

الباحثأماموضوحاأبعادهانزدادمسمأبوبهايتمتعكانالتىالقوة

للمنصورالالبيتخولى5،التنوخىفضالةبنالفرجقولمنوذلك

منوكلىالارضمن)4(خرقفىوأنت،مسلمأباأنتوقتلتإ

ث!)5(واليهومنهلهحولك

.111صوالكتابالوزراء/الجهثيارى)1(

32يةالآالأنبباءصرة)2(

211صال!!ابوراء/الوزالجهثارى،164عى9/-الملوكوالرطتاريخالطبرى)3(

.الرياحفيهاتنخرالواتوالأرض،القفر:انلرق)،(

122صواليهابالوزراء/الجهثارى)5(
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)1(:مسمابىشانرفعةعنالمسبركالذهبصاحبويقول

-.-حى.!زممانهواحدءسلمأبووكان"

استنتاجاالمؤرخونماذكرهمنهاسواء،جميعهاالسابقةوالنصوص

الاسراربخفاياالدقيقة.مرفتهملهمرجاللسانعلىنقلتالتىتلكأم

التىالمكانةلناتوضمحعجميعهاالنصوصهذهأقولالعبايىيةالدولةفى

ن!التىالقوةدرجةأيضالناوتوضح،فيهانفسهمسمأبووضع

عنتتحدثالنصوص!!هذهآنغير،الفارسىالزعيمهذابههايتمتع

للخليفةوالمفاصرالموالىأى،الآخرالفريقنظروجهةمنمسلمأيى

نف!!وجهةتعكسالتىالنصوصالمصادهـببعضآمدتنافهلاالعبالمى

هـسلمأفأفريهق

بنصمنهانكتفى،نصوصعدداتاريخالناحفظفقد،ن!م

فارسى،رجلقالهالحديثموضوعوالنص،غايتهإلىبالباحثيصل

نيزكقالفقد،مسلمأجمماإلىالمقربينأقربمنواحد،نيزكهو

ىالعباس4ا)خلبفلمقابلةالاخيريتوجهأنقبيلالخراسافىللزعيمهذا

عكأى)عليهدخلتإذا،واحدةعنىاحفظ":المنصورجعفرأ!ا

وقد")2(لايخالفونكالناسفإنشئتمنبايعثم،فاقتله(المنصور

الشخوصبعدممشورتهيطعلمأنبعدمسلملابىالكلامهذانيزكقال

منعليهوضوفالسلطانهأمكنذلكليكونلخراسانوالذهابللمنصور

)3(بهالمنصورايقاع

46صالمسبوكالذهب/الاربلا(ص

!!5-الكامل/الأثيرابن،163ص9-والملوكالرسلتاريخالطبرى/)2(

216صت-الإسلامتاريخالذضبى،473

182ص3%/خلدونابن)3(
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مسلم:أبىقوةلناتبرزمسلملأبىنيزكقالهالذىا.لنصهذاومن

قوته.ركزعنوبعيدا!رفىهومو،يقتلأنيستطيعالقوةبهذهوأنه

لبلىوأنصارهأتباعهحولهومنخلافته.غرفىوهوالمنصورالخليفة

سير!وسيطرتهبهيمنتهكانالخراساقالزعيمانبل،فحسبهذا

أحدمقدرةفىيكنلمالحانةكحذهوفى،الخلافةمنصبإلىيريدعن

صالأنهالدولةفىالاوكالر-لفيوإذنيخالفهأشاكانمنكائنا

الخلف؟

الضارسى:والزجممالعباسىالخليفةبين)-(

التاروخيةمادرالمصلناحفظتهه،فنورداخرىخطوةبالنصوءلىننتقل

الهجايمىالخليفة،الركةهذهفىالاساسيينالطرفينلسانصت

منالخراساتسم5أفيىالفار!وا)زعيمناحيةمنالمنصوربرمفر

اخرىناحية

جسيماخطرايمثلمسلمأبابانالاقتناعكلمقتنعاالمنصوركان

ن5لنخافانا"قولهءنوذلكا)خلافةيتولىأنقبكالدولةعلى

ا)خا،ل")1(سلمةأبايعنىسليمانبنحفصنخافكناساأكثر"سلمأف

رأسهفىانسلم5أباواقتلأط"ى"السفاحالعباسأفلاخيهوقوله

السفاحأنإلا)2(أهسهيستفحلأنقبلعليهبالقضابونصحه"لغدرد

أطعنىالمؤمنينآميرياجعفرأبوقال":)3(الذهبىويقول،أهـهله

هبلاتعرفتقدأخىىيا:فقال3لغدررأسهفىانفواللهمسلمأباواقتل

291ورقة2-المقفىمخطوطة/هـافيالمقر(1)

458ص5-الكامل/الأزوابن)2(

213-212ص5-ال!!لامتاريين/الذبى)3(
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عدبكدخلإذا:فقال!؟نقتلهكي!ف:فقال،فراجعهمنهكانوما

كيف:فقالخلفهمنعنقهوضربتوتغفلتهآنادخلتوحادثته

إليذلكيؤولقال،ودنياهمدينهمعلىيؤثرونهالذينبأصحابه

.يتعشاك!تتذلمانوأخاف،تفرقوابقتلهعلمواولو،تريدماكل

،"لاتفعكالسفاحإديهأرسلثم،ذدكءلافخرجفدونك:قال

ثلاثلنايبرزالمنصورعهدهوولىالخليفةبينالمحادثةهذهومن

هى:حقلالق

برسكةاالقيايزءوأنهمسلمأبىرغدكأ5جعفرأبىتحقق-ا

فىئهويا3دولته!أعلىءسلمأبىبفض!!السفاحاعتراف-2

ييهالس

وتؤثرهتؤيدهمسلمأىخلفالتىالبشرمنالعويضةالقاعدة-3

ودنياهادينهـاعلى

وأل!جعفرآلم!بينالعلاقةحالفىالبحثفىالتعمهتسبيلوفى

المنصورالخليفةعلىدخلالمورياقأيوبآباالوزيرأننعرفمسلم

الوزيرقرآهاأنوبهد،اليهفدفعها،مسلمأنجمامنرسالةيقرأوهو

)1("لأقتلنهمفعينىماالأ!ت)ءتوانته"متوعداالمنصورقال

بالتاكيدأتو.لميئةوحاسمةقصيرةواضحهوكما،الجملةوهذه

تهددحتىاهباسىاالخليفةغضبأججتالتىالرسالةمحتوىأما

الرسالةأنويبدو،الجهشيارىلدىاثارةأدتعنهايردفلموتوعد

وهى،ثيرالاوابنالطبرى"نكللناحؤفلهاالتىتلكهىالمقصودة

111صواليهابالوزراء/الجهارى)1(
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العباسى:الخليفةمخاطباالخراساقالزيممفيهايقولالتىالرسالة

خلقه،علىاللهافترضهماعلىودليلاامامارجلااتخذتفافبعدأ!،9

وسمعليهاللهصلىاللهرسولمنبتهقراوفى،نازلأالعلم4محافىوكات

قدقليلفىطمعا،مواضعهصتفحرفهبالقرآنفاستجهلنى،قريبا

أجردأ!وامر.لى،بخروشوفكالذىفكان،خلقهإلىاللهتعافاد

ففعلت،العثرةأقيلولا،المعذرةأقب!!ولا،الرحهةوأرفعالسيف

بالتوبةاللهاستنقذقثمجهلكمكانمناللهعرفكمحتىلسلطانكمتوطيدا

قدمتفبمايعاقبنىوان،إليهونسببهفقدما)عرفعنىيعففإن

)1("للعبيدبظلامالقهوه-ا،يداى

وحاول،الرسالةهذهازاءمتأهـلمةهادئةوقفةالباحثوقفواذا

أبامسلمأنيجزمأنيمكنهفانهإليهترىه،بعض!وبستنتجيحللهاأن

إلىفعلاانقلبقدي!شلمانينقلبأنأوشكقدوالنصيراكات

لمنوربما،العباسىللخليفةأخطيراا-اامهإلىوانظر،مناهضعدؤ

فحرفهبالقرآنفاستجهلنى":قولهفى،البيتهذا2زعما3تسبقوه

كالذىفكان،خلقها)!اللهتعافاهقدقليلفىطح!!،مواضعهصت

اللهاستنقذفثم":قولهفىبهيصرحأنيريدماذاثم"بغرورولى

وللباحث،ارت!جهإثماكانتالعباسيينمناصرةأنسويبالتوبة

عنوالتكفيرالاثمهذاعنالتوبةانفيضيفاستنتاجهيواصلآن

وازالةالإثمهذارفعآخرشىبأىوقبلأولايتطلبالجريمةهذه

العباسيةالدولةتحطيمأوإزالةهوطذاالعملىوالتفسير،الجريمةهذه

ملأتلئنوالله":ويقوليثورأنالمنصورعلىذلكبعدتسهشكئرفهل

!!"لأقتلنهمندهعينى

47714-ا.ص-5/الكاملالأثيرابن،621ص/%9أرتلواللوكتاريخالطبرى)1(
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5-لمموأفط،المن!مورجعفرأ!ابيندارتالتىالمراسلاتوفى

وكبرياءغطرسةعلىتدلبالفاظيتشدقالخراساقالزعيمكانالخراسهافما

بعثهالذىالخمصيبلال!يقول4إلبفانظرالمنصوربالخليفةواستخفاف

علىأءينأنا":الاموالمنأصابماليكتبمسلملالماجعفرأبو

)1(المنصورولث.تم"الاهوأل!فىخا؟نالدماء

مركزخراسانإكمسلمأبريمنىىأنخافالمنصورجعفرآباأنثم

له:ويقولوالث!ام،صرولادأنهفيهيخبرهكتا؟لهفكتبقوته

لت!صنبالشاموأومأحببتمن،!رإلىؤوجهخراسانمنلكخيرانها"

أفماؤلمماطقريبمن4أتيتك2لقاآحبؤإتالمؤمنينأهيرمنقريبا

وخرايسانومصرالشاميولينىحهـو":الاوقاغضهبمسلمأباابالكف

.)2("لى

أجا!منإليهحخمورههـحاولامسابملاى3ستابةاجعفرأبووعاود

!ص

للفتكفتمهيداسالاهحقيقةالاموهـأمابعضفىظاحريامعهالتشاور

الذىالمصيرمنتخوفهتبرزرسالةجعفرلالىمسلمأبووكفب،به

إذاأنهعلىفيهايؤكدكماالخليفةمنقريباكانإذايلاقيهقد

كماالرسالةونصمعهالعهدفسيمنقضاشادتهالن!-4الخليفةآعطتى

ضين3المؤلاميريبقلمإنه")3(:العباسيةالمناؤببمضطوطةجاءت

يكونه،أضوثأنالملوكعننروىكناوقد،ضه5اللهممنه5ا،1عدو

علىحريح!مونؤرب+اصن5وننافرفنحن،الدكحهإءلصكنتإذا2الوزرا

5946-الكامل/الأفيابن،165-164صالموعلتاريخ/الأزدىا)1(

.921صوالحدائقايونا،333صا-الزاهرةالخجوم/بردىتغرىابن

-333صا-ةهرالزالنجوما/دىبرىتغربنا،161ص9بم/لملوكاصلوللريضرتاىالطبر(2)

.92وهـقةالعباسيةانماقبمخطوطة/الصرى)3(
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ث5أنهاير،والطاعةبالسمعلكوهجيبونبعهدكوالوفاءطاعتك

،عبيدككأحسنفانا،ذلكأرضاكفإنالسلامةتقارنهاحيثبعيد

عهدكهـقأبرمتمانقضتاراد-ثالنف!اثتعطىأنإلاأبيت-وإن

."بنف!صىضنا

وصولتكند)الم!فعابنالمنصهورعتدكان")1(:البصرىويقول

كاتلو"(المقفعابن):فقالقتلهثواستشاره(إليهسلم5أفاشسالة

"كأعبدويلك:فقالالمنصورفنهره،"لفسدتااللهإلاآلمة-فيهما

.11شهرآ4وحبسهكنئبم!أخرقمبقتلهتأهرفدولتناناصرمحبيدنا

ينطوئالمقفعابنخالمنصورتصرففانالروايةهذهصحتوإذا

الخدتاسلوبيح!مححوإذ4ح!جهودبلوماسيةفائقةبراعةعاحا

حتئسوةااستدعافمنولايستهدفشرالهلايضمرأنهويريهمسلملأنجا

أنهمعهـسلمأبىبقتلفاشارالمقفعابنأماشباكهفئويقع4بايففر

أماهـصالحهاعلىوحرصهللدولةولاءهللخليفةليظهرأهلههـنفاريى

الرسالةالخليفةلهوكتبطبذلكعلملماقليلااطححانفقدسلم5أ:و

صفتكويىىكتابكفهمتقد"الدبلوه،سيةغاي!ةفىوكانتالتالبة

حبلاضطرابيتهخونالذبتملوكهمالغششةا!زراءااوكلمثصغة

فلم،البصاعةنفإمانتشارفىراحتهمفانماجرائمهملكثرةالدولة

حملتبماواضطلاعكوهضاصحنكطاعتكفىحههـفانتننثسكسويت

منكأوجبتالتىالشريطةوليسبهأنتماعلىالامرهذاآعباءمن

رسالةموسىبنعيسىالمؤمنينأميرإليكوحصل،ولاطماعةسماع

الشيطانبينيحولأناللهوأسالإليهاأصغيتإنإلي!التسكن

الورقة.نفسالابقةالخطوطة)1(

(افرس!اأ/ثر-25م)
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.وأقربعنددأوكدنيتك4بيفدبابايجدلم4فاقوبينكوقزعاته

)1("عليكفتحهالذىالبابمنمخاطبية

،عاتلىتعيسىث!!5ا!اسبنىلبعنى!بوجعفرأأوعزلوقتانفحمروفىهذا

عندللححهورويستدرجونهمسلملافي!ضبواان،موسىبنوعيحصى

ويص،اونه-للدولةاقدا5علىوالتعزأيمالش!لهويبدونتالخليفة

الغدهـعاقبةويحأرونهللخليفةوالفاعةوالسمعذلكعا!الاستمرار

.)2(بذلكفكتبوارضادوالت!سالمؤهنينأميرإلىالرجوغعيهوأن

نأوأوص!اهالمروزلىح!يدأىخسلم5لابىبال!ضابجعفرأبووبعث

اكلمابةوءصانعراف!4أنهيخبرهوأنأحدبهكلاي!طمبألين4يكلص

أصديرجرأنأىفانأحبرءاراجع5صلححوإنأحدبهدعشعه

ص2برىوأنااط!جاسلعستالمؤه-أميرلكيقول":لهيقولأن

سواىأحدإلىأمركوءلمتإنقأتنىو)مصثاقا5مضيتانمحمد

لاقتحمتهاالناساقتحمتو)وتلخضتهالبحرخضتولوقتالكفى

هـ!تبأ-حتىححأ!لهولاتقولن،ذلكقبكأموتأوأقتلكحتى

)3("خبرفى.خهولاتطمعثجوعه

وسلمودسم5بفاوالتقوا4أصحاببعضمعحميدأبووسار

واستشارتإخليفةاخالت!اونضرورةحولحميدآبووكلمهالكتاب

ذلكمنفحذردنصرأبوودوالخليفةلمقابلةبالسفرأصحابهأحد

يأمنك!لاسكأءمنكنفسهفىوقعلقدليقتلنكأتبتهلئن":وقال

162-161ص9-والملوكالر!تاريخ/الطبرى)اا

162صالابقالمصدر)"(

03وهـقالعبايةالمناقبمخطوع!/البعرى،الصفحةنفسالابقالمصدر)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الشخوص)الموضوخهذافىوزرائهآحداستشاركما،)1("ابدا1

الانباءفىمجطوطةصاحبويقول،ذلكبعدمعليهواشار(بهلمنصور

الرئتعبر"لا:لهفقالالمنصورقصدفىوزيرها!سشارالخلفاء)2(تاريخفى

بالمنصور"استهانةقبلفمااالقوبحكمصرتعبرتهاوإذا،حدولاتك.فهى

الخراسافىمسلمابىبيندارحوارمؤداهارواية)3(الذهبىءويسوق

لأنجاجعفر،مسلمأبىخلعمنهاويتضحالمروز!اسحادتىأبىأصحابه-واحد

المروزىاسحاقأبامسلمأبوشاور":ونصهاللعلويينالفرس-هـميل

أبىجعفرسيوفوحذدهنامنكعببنمولهىفهذا؟الرأىماةوقال

رجلمذافقال،قوادى.نبهاثقكنتمنأنكرتوقدخلفناص3

كانعلىآلمنرجلاواليتكنتفلوقديمةأموراعليكيضطهن

،آمركمنفسحةفىكنتمنهخراسانإمردقبلتأنكولو،أقرب

بهفاستملتامامافنصبتهاصمةفاولدمنرجلااختلست-وكنت

طريقعلىلكنتبنظيردجعفراباورميتالعراقوأهلطالخراء،نية

بالمدائن،وجيشهبحلوانوأنتجعفرأباتحاربآنأتخمعالتدبير

تكتبأنإلالكمابقولكنماظننتليس،عليهمجمعخليفةوهو

قوادنا،عليهوافقناإنرأىهذا:قال(وكذاكذاوتفعلقوادكإلى

قوادك."نئقةءيرعلىوآنتجعؤرأباتخلعانإلىدعاكفما:قال

قتيل"مناللهاستودعكأنا

163صا-والملوكالرصلتاريغ/الطبرى)1(

يحفراسمأباأنتجمعوالمصادر،03ورقةاظلفاهتاريخفىالأنباءمخطوطة)2(

.بالمنصورةاتهانةحضورهيكنواةكبيرومناوراتمحاولاتبعدإلامنهخوفاالمنصور-إلى

216ص5بمالإ-لامتاريخ/الذهبى)3(
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معجبامسلمأبووكان.نيزكهو،ضلمصائهاحدمسلمأبهواستث،ر

بها!فتقيما)رىتأفأنوأرىقأتيهأنأرىلاي!نيزكفقالبرتمله

استقامفانأحديخا)فماجندكوملكارىواخراسانبينهـ،نجيصر

وراؤلمصمنخر-اسانوكانتجندكفىكضتأبىوان،لهاست!!تآلمث

")1(رأيكرأرت9

المحنصورالشضوص-بعدمسلم5ألمامستشارىأراءاتفقتوه!صذا

والاراضىالرىفىيقيمأنونصحوهتعندهالمحتوممصيرهسيواجهلأنه

لىلامتهوأدعىأمضحولهأقوىذإكلأنوأهلهجندهبينالإيرانيةأ

وكأيره3صثور5شذ!!هـسلمأباأتأماالرفرسعاىمسلمأبو،-عزم

فىالانباءمخطوشةصسا-بير؟ىكراالمنصورجعفربأةتانةاست!

إلىيحضر)ممسلمأبا،لأنذالمثيعتقدولاسبقكماالضط!إءقاريخ

وبد؟عنيئةو.هحاولاتوخطمح!مراسلاتب!دإلاالمنصورجعفرأ!ا

خراسانىقهـسلمأتخلي!ةداودكتبلأبىقدجعفركانآباآنعرفآن

تخرخلمانك":قاذ*ءسملأتداودأبووكتب،خراسانبوليه

إمامكتخالفنؤل!وسلمعليهاللهصلىبيتوأهلاللهخلفاءلمعصية

.رعبا)2(فزاذهالحالتلكعاكاوك!و4كتاب"ووافادبإذنهإلاثولاترجه

على.أجمعولماالمنصورلمقابلةمسلمأقبرضوخالمحاولاتوانتهت

:وكأكنحمقالالرجوخعلىأجمعتقد:نيزكلهقالؤالمث

الأقوامبحيلةالقضاءذهبمحالةالقضاءخللرجاله،

.163ص!9-والملوكالرطتاريخ/الطبرلى)1(

ء/دحلان،216ص5-الإسلاميضتار/اذبىا،الصفحةنفسالابقالمصدر)3(

..!قةإ.المباصيةالمناتبمخطوطة/البمرى1910صالإسلايةالفتوحات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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احمظلكهذافخاراللهعلىعزمتإذا"بنامركما(نيزك):فقال

الناس-فانشئت!تبايعثمفاقتلهعليهدخلتإذاواحدةكما

.)1("لايخالفونك

ث؟وهكأ!،ممجيفيخبردالمنصورجعفر)لأبىمسلمابووكتب

ا.ضناعطولبعدإنمخافى

الى!ذمجموعة)د(

نصإقونلتفت،تقدمهاالتىوالدلالاتالنصوصهذهنترك

الخراسافماوالزىيمىالعبا!الخليفةبيندارالذىالحوارهوذلك،آخر

أخذالحوارهذاوفى،الاثنينبينجمعتالتىالاخيرةالجلسةف!

تحققوقد،فيهارقعالتىوالاخطاء5!ساوئهللخراساقيعددالمنصور

وأعوانهالمنصورفيهابذلكبسةمساعبهدالمنح!موراماممسمأىمثول

بينطويلةمراسصلإتوبعد،والخداعوالحيلالدبلوهـ.اسيةآلوان

.)2(بنامركماالازضين

ويخشئمسلماىامنيتخوفسابقاآوضحناكماالمنصوروكان

:ويقولمسلمآبىبمعاجلةالسفلااخاهينصحوكان،وبطشهانتفاضته

.)3((/لغدرهرأسهفىإنفواللههـ!سماباأقتلأءاحنى"

أمرهاستفحالقبل"!ملمبأبىللفتكيخططالمنصورأخذلذلك

.03ورقةالعباسيةالمناقبنحطوطة،163ص9-والملوكالرسل/تاريخالطبرى)1(

والنها:ةالبداية/كثيرابن،038-937صالطوالالأخبار/الدينورى)2(

956-68ص9-

.ث"قي8ص5-الكامل/الأثيرابن)3(
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وحضورهقوتهمركزلخراسانذهابهدون!يلولةوسعهثماكلفىوعمل

ذلكللمنصورتموقد.إ)ي!

صوجهاقالالمنصورأنالحوارهذاتفصيكفىالمؤرخونويذكر

عكبناللهعبدمعأصبته!افصلينعنأخبرلى":)1(مسلملأبئحدبف

المنصورفوةمعه،اياهوناولهفانتضاهأرنيه:قالأحدهماهذا:قال

كتابكعنأخبرق:لهوقال،يعاتبهعليهوأقب!،4فراثجتحت

آبو.!لم():قال؟الدينتعاصناآنآردت،المواتعنتنهاهالسفاح.إلى

العلم.هـحدنبيتهوأ*لأنهعلهتحتابهآتافىفلما،لايحلاخذد+ضننت

ممة5بهاررقاياىتقدمكعنفاخبرق:(المنصور)قال

بالناصطذلكفيضرالماءعلمااجتماعناكرهت:(ء-لمآبو)قال

للرفق،فتقدهضك

بفريهقإلىبالانصرافأصار.عليكلمنفقولك:(المنعور)قال

ومضميت،رأينافنرىتقدمأنإلم!العباسآبىموتآتاكحيمت*مكة

إلىرجعتآزتولاكآلح!2-ىأقمت.فلا

الرفؤضلبمنأخبرتكماذلكن5منهكأ:(سسمأبو)حال

لافضمنعليكوليسالكوفةتقدءوقلت،بالناس

تتخذها؟آنأردتاللهعبدفجارية:(المنثور)هال

الأئير/لابنالكاسلوفى،167-166ص9-الطبرىفىأ!ارهذاورد)1(

52-24ورقةالصراهلأوصاففىالبدرتاريخنحطوطةوفى76،-475ص5-

وتللاترالجطاأكزلانهالأثيرابننص!هـقدأثرنا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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قبهشفىقح!لمتهاتضيعأنخفتولكنى،لا:(مسلمأبو)قال

يحفعها!منبهاووكلت

خراسانإلىوخروجكفمراغمتك(المنصور):قال

فقلت،،ثفءءكأدخلكقديكونأنخفت:(مسلمابو)قال

نفسك"كلاز-فأذهب،نجعذرىإليكفاكتبتساسانآفا

؟بخراسانجهمحتهالذىةافىال:(المنصور)قاك

واست!"لإحا،لهمتقويةبالجندأنفقته:(مسلمأبو)قال

وتخطب،بنفسكتبدأإذالكاتب:ألست(المنصور)قال

؟"عباسبناللهعبدبنسليطا-تأنكوتزعم،علىابنةآمنةعمتئ

الذممة.وما:(المنصور)قالثم،صعبامرتةتلكأتملاارتقيتلقد

نقبائاااحدوهودعوشأفىاشرهمعكثيربنسلمانقتلإلىدعاك

الأمر؟هذافىيدخلكأنقب!ط

فقتلتهوعصاقالخلافأراد:(مسلم)ابوقال

أنلايؤكدومعظ!!ا،مسمآبوارتكبهاالأخطاءمنطويلةسلسلة

-،سياسيةتكللعاتخطواتهوترسمتحركهكانتالخراسافالزعيم

للدولةالعسكريةالقوةرأسعلى،ءكانتهمثلفىرجلوتطلعات

اهذاالعباسىالخليفةحسابعلىإلالتتمتكنولم،الناثشةالعباسية

العباسيةالخلافةحسابعلىنق!!لمإذا

الآخيرةقبلالتىالفقرةخاصةبصفةنظرهتستر!والباحث

ثلالةالخراساقالزعيمعلىتسجلالتىالفقرةوهىالمذكورالحوارفى

بسع!ركانالتىالتطلعاتآبعادأحديعكسمنهاكل،تصرفات

مسلمأبوإليها
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الخليفةإكبهابعثرسالةفىبنفسهبدأأنهالتصرفاتهذهآول!

أما،العباسية1الدولةفىالاولىالمكانةلنفسهأعطىأنهأى،لمنصور3

التصرفاتكلذدؤثا!ا،الثانيةالمكانةفىوضعهفقدالثاقالعبالمىالخليفة3

تجاهلقدحهذاوهو،المنصورالخليفةعمةعلىفيتآمنةلنفسهخطبأنه

أبناءأساس!اعلىاحتلالتىالقواعد،الاجتماعيةالعلاؤاتوواعد

البيوتات2أبنامنسواهممنمكانةبكثيرتتجاوزممانة5الحبايىالبيت

بالبيوتاتبالكفماالعربيةالبيوتاتحتىالعباميةالدولةفىالاخرى

يعتبرعبالمىغيرمنالعباسيةزواجفانثمومن،عربيةليست0التئ

ابنسلإطأنهزعمهفهوالتصرفاتثالثأما،)1(متكافئغيرزواجا

الدلمكانة-م!امكانة..آأنهأ،عحااللهعمدأ-.
ويهلمسهحلىسى.بن..ط

العباسبناللهعبدبنعك-تمحمدالمنصور

لأصبحالنجاحلماقدرلوخفوةيشكلانالاخيرانوالتصرفان

تسبقمكانةوفى،العباسىالبيتآبناءمنواحداالخراساقمسلمأبو

منالأخيراطمدفآما،المنصورمكانةالبيتهذافىالاجيالبهترتيب

الدولةفىالأولالمنصب،الخلافةمنصسبالأغلبافىفهومذاكل

العباسمة

خمارجأحطمن!ا!همتزويجعدمعلحرصواأنهمالعباسىاليتتاريخمنيلاحفأ)1(

وذك،بكطغرلالسلجوقىالسلطانإلامجطمهوأ،مرعياالمليدهذاظلوقد،بيتهمأنجاء

السلطانمنشدبدضغطوتحتتكرهعلىاللهبأمرالقائمالخليفةابنةمن454شةتزوجحيما

الخافاءتاريخ/الشوطى22-21ص01-الكاملالأثيرابن/انظر،الملجوقى

1451ص
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!!------اءص.!صصير
!اخآء/!اسمةلجةمعا-*ءصص

المنصوربأنالقولإلىبالباحثتنتهىالسابقةالتاريخيةالأدلة

القياموشكعلىاصبحمسلمأباالفارلىالزعيمبأنلديهتأكدقد

لذلك-،العباسيةالدولةفىالا4هسر4أزهعلىالقبضمنتمكنهبحركة

الزعيمؤضيةيعالجأنالمنصورعلىالضرورىمنبلالحكةمنكان

المخاطرمنالكتيرالعباسيةالدولةيجنببحيثي!اجلهابلالخراساق

الزعيموضموحتطلعاتنتيجةلماتتعرضأنممنالمه!نءانالتى

أماميكنفلمثمومن،سلطانهوخفمةأمرهواستفحالالضراساق

فرديةوبصو-رةالموقفليحسموبصمتيعم!!أنسوىالمنصور

يتركأنللهضصورالمعقولن3يكنفمممكنةدرجةأقصىإلىمحدودةأو

هذهمثلفهى،مفتوحاالتطلعاتبابأكلامهويترك،الخراصاثالزجمم

وهذاالخراساقللزعيمولصلطانهنفوذهيقدمكمنالمنصوري!صنالحالة

،كالمفصوربالحزمعرفرجلمنيحصكأنيمكنولامحقول5غير

كسدصمريحةحربفىيدخلآنالمنصورمنأيضام!قولايكنولم

يتفاقمأهليةحروباسيشعلالحالةهذهمثلفىلأنهالخرايىاقالزعيم

وعناصرهاناحيةمنالفارسيةبعناصرحماالعباسيةالدولةداخلخطرها

،سل-إلىينزاساأنكالمنصورلرجليكنولم،اخرىناحيةمنالعربية

لاتزالكانتالعباسيةالدولةأنوخاصة،التصرففىالمستوىهذا

الزعيمن5يتخلم!أنإلاالمنصورأء،ميكنلمإذنالعهدحديثة

به5،قاموهذانطاقأضيقوفىوسريعةحاسمةبصوشةالخراسافى

بالفعلالمنصور
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الفرصةإتاحةعدمعلىالمنصورإصراركانلماذانفهمهناومن

لماذاأيةمانفهماهناومنقوتهمرعزخراسانإكللعودةمسملأبىل

لاتشمطيبااستقبالاالمنصورعلىمقدمهعندالخراسافىالزعيماستقبل

كانذلنثوكل،مؤامرةفيهالامربانيوحىولاالخطررائحةمنه

منهوالتخاصلهنصبالذئبالفخمسلمآبىلإيقاع.تمهيدا

يقبلمسلمأبوأخذمآخذدتعدادأو.سلملأبىالمنصورمناظردبعد

مازدتنىواللهكاليوميترأهـ،:"المنصورفقال،لهويعتذرالمنصوريد

تعالى"اللهإلاأخافماأصبحتفقدهذادع":مسلمأبوقال"غضباإلا

الحرسفخرجالاخرىعاىبيدهوصفقوشتمهالمنصورفغضب

سيافه!خحائلفقطرنهبكابنعثمانفضربه)1(معهم4لاتزاو.طبقا

:(المنصور)فقالالمؤمنينآميريالحدوكاستبقنى:(مسلمأبو)فقال

علىبايعتناالذىألست)2(؟منكإلىأعدىإذأ،أعدواللهأبقاقصلا

الحرسوأخذه)3(أعليناالخارجوانت،قتلتهعلإناخرجءنآن

هيهاتثمءيهاتولكنتالعفوملتمسايصيبموهوقتلودحتى-بسيوفهبم

.الآمالأعغعليهاويعلقالمنصورينتظرهاكانالتىالساعةحانتفقد

طالماالذئالمنانميتهذابموتصدرهالخليفةيشفىلكىالأوانآن+ولقد

5!جعهوآقضأرقه

بعد!سمابىمنالخايفةتشنىمنالمعاقهذهنلا-ظأنويمكننا

بالقربصتارخلفوتركهمحرسهمنوأربعةناهيكبنء!ماندعاانمصوركان)1(

474ص.-الكاما،/الأثيرابنانظر.بيديهصفقإذاءصلمأبىبفل!موأمر!نه

الأياءنحماوطة:الحمراقوانظر167ص5-والملوكالرصليضتار/الطبرى)2(

ورقةاالخلفاءءتارفىة

52ورقةالعصرأهلأوصاففىالبدرمخطوطة:احينىا)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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)1(:يقولجثمانهءلىوةتحبثقتله

مجرمآبابالكيلفاستوفلايقتضىالدينأنزعمت

العلقممنالحلقفىأمربهاففكنتبكأساشرب

:)2(للاكرافىوينسبهدلامهآبوفيهويقول

العبديغيرهاحتىعبددعلىن!مةاللهماغيرمجرمآبا

الكردأباؤكالغدرآهلانألاغدرهحاولتالمنصوردولةأفى

اوزدالأسدابماخوفتنىعليكفانتحىلقتلاخوفتنىمبامجرأ

سنةءشعبانشهرمنوالعشرينالخاهـلىفىعليه2القضا(وكان

137)3(!

أنتالخارج،؟منكلى!اعدأعدو"المنصورجعفرأبىكلامومن

ويزمعالدولةعلىخارجمسلمآباأنالتامالمنصوراقتتتيتبين"علينا

حركتهتفجير

***

بقولينالسياسية،تطلعاتهالخراصهافىمسمأبىعنالحديثونختتم

مسمابىشاناعضةعلىويدل،درجةآقصىإلىصريحاكانمنهماكل

-،للمنصورحفنحلةبنجعفرماقالههوالقولينواولسلطانهوقوة

مسلم:أبىقتلعلى.علقا

.167ء!9ش/والماوكالرصلتاريخلطبرى)1(

.ا.صالمصورجمفراابو:ر-تم)2(

الذهب-مروج:مودىا!،016ص9-وائلوكالرصلتاريخ/الطبرىانظر)3(

.77صالميركالذهب:بلايأر،أ76.ص.-الكاملاي!ثير،ابن292ص3-
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والقول،")1(لخلافتكااليوهذامنعدهضينالمةأ،يربا9

استنثمعيسىوكان،مودكأبنعيسىعهدهلوكجعفرابوقالهالثاق

أجمرأو،سلفاتأولمك5لكمكانوهلقلبكاللهخلع:""سلمأبىكتل

.)2(ي!.مسمآنجامعنهـكاأو

أوصاففىالبدرتاريخمخطوطتهفىالعينىيقولالصددهذاوفى

ايهإفاشارمسلبمآبوآينفقالموسىبنعيسىجاة":)3(العصرأهل

:وقال،واسترجعقثلته:فقالالكساءفىملقوفوهوجعفرأبو

إليكيثقو.قوأهلكتنانفسكأهلكتدولتنافى3ءهباعلمت؟قيلمى

لهلمطانمعهلناكانوكحلالشاهابنيااسكن:جعفرأبوفقال،هذابعد

!قلبكالله-خلع

الكا.ل/الأقرابن،167ص!9-والملوكأرسلايخقار/الطبرى)1(

.477ص5--

الكامل/الأثبرابن،16لأص9-والملوكالرصلتاريخ/الطبرى)2(

.77،ص5-

.02ورقةالبدر/خظوض!إدينى)3(
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لرواندية:واسنباذ:ثانيا

:سنباذحركة-1

كانالتىالحركةوأدفىالمنصورجعفرأبوالعباسىالخليفةنجح

تمتلىثكانتلماواستجاب،العمربها.ضدلومسمأبوبهاأيقوأنيمكن

الدولةتجنيبفىالمنصورنج!وبهذا،ومتامعنزعاتمننفسه-به

حركةعلىستترتببالضرورةكانتالتىالكبيرةالمخاطرالعباسية

قتمانلهاقدرلومسلمأفي

الخراساقاالزعيممنالتخلصب!جفيةالايقاسلىالمنصورونجاح

الذبتاولئكوخاححةمسلمأبىآنصاراحتواءعلىبقدرتهبلكحسب

تقاءركانتمسمأكاقوةان.كأالرغمعاىوذلكبا!ماشميةمعهكانوا

عاىاكانواوالذينلهالتابعينالرجال.نالضخمةبالأعداد%خذاك

منه.اشارةبمجردأوا.سهلتلبيةأستعدادا

أتباع2احتوادثالمنصورزجاءان:فيقوليسارعالباحثأنإلا

قح!بهـةفترةتمضىت!صدلمإذالاجلقصيرنجاحاكانالخراسافألزيهيم

الفعلرداتخذوةبى،الخراسافالزعيملمقتلفعلردأولظهر-حتى

أبناءخراسانواحدمنأشعلهاالعباسيةالدولةضد،!لمحةرةثوشكل!ححذا

سنباذ،لهواضلاصالمبادئهويدعىولاءمسلمأفأذ-اعأكثرمزكان،ل!لمه

مجوسيا)1(.وكانبثأردللاخذوطلباه!سمأفلقتا!غضباخرخ.وؤلى

سنةأ-داثضمنالمؤرخوتاليهاأشارقدههأسنجاذوثورة

ه،كتبوأوسببم!الخراسافمسلمأبوفيهاقتلا!فالسنةأى!0137

الأخيرروايةوتمتاز)2(الاثيبروابنالصبرىاصتكللدىنجدهعنها

نقدمأنالمستحسن.كأولعله،والترابطبالتسلسلالثورةهذهعن

.9هورقةالتواريخيمون/مخطوطةاليهى،916-9ءرالملوكوالر-ل/تاريخالإرى(1)

368،ص2-/اليحقوبى،916ص9-والملوكالرصلزاريخ%انظرالطبرى)2"

481ص5-اءاطالكل/ا(/-.أبرت
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السنة.)1("وفىهذهفيهجاةفقدالثورةهذهعنالاشيرابنقالهماللقار!ء

مجوسيا"وكان،مسلمأبىبدميطلببخراسانسنباذخرج(كل137)

ظهوردغضباوكان،)2(آ!روانهلهايقاكنيسابورىؤرن4!ريةمن

!معامىو-كان،أتباعهو!ر،ءمنائعهمنكانلأنهمسمأجمالقتل

وت!!ى،والرى،لىوقو!،ذيسابورعلىوغلب،الجبالأول.ن

سلم.5أبووكان،مسمأبىضزائنأخذبالرئهـمارفلماأصبهبذفيروز

الأموال!ونهباالحروسبىالعباس!أبىإلىشخصلىحينبالرىخلفها

ويهدمهـاالكعبةبتمصدأنهيظهروكان

واجههابهتواجهأنيجبكانبماسنباذرةثوالمنصورواجهواكأد

آلافاعشرةفىالعجلىاربنجىصهورإليهووجه،والحزم9بالقود

المناصرةوالقواتىاثيرلعبا-بينهـمحركةدارتوقد،فارليت

وقتلسنباذفهزمالمفازه-رإيقكلىوالرىههذانبينمكانفىلسنباذ

.)3(وذراريهمنساؤهموسبيتألفاستونأصحابه+ن

فلما"":)4(فيقولعنهأسفرتو.،المعركةعنالاثيرابنويحدثنا

رآينافلما،الجبالعاحاالمسلماتالنساء.ثالسباياسنباذقذمالتقوا

ا!الإسلامذهب!وامحمداه:ونادينالمحاملفىقمنالمسلمينعسكر

فتفرثسنباذعسكرعلىوعادتالإبلفنفرتأثوابهنفىالريحووقعت

السيوفووضعواالمبلالمسلمونوتبعالهزيمةسببذلل!وكانالعسكر

نحو!القتلىعددوكان،شاءواكيففقتلوهممعهمومنالمجوسفى

."ونساؤمذراريهموسبى،آلفاستينمن

"سنباذحركةفىالاهدافتداخل+

أهداتعنيتحدثالذىالسابقالاثيرابننصأنشكولا

.481ص5-الكامل/الأثيرابن)1(

-"أهن"قريتهأن916ص9-:والملوكالر!تاريغالطبر!يقول)2(

.69-59ورقةالتواريخعيونمخطوطةالكتى)3(

.481ص5-الكامل/الأفيابن)،(
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.جموعهافىتشكلمعلوماتعدةلنايقدمالحركةإلىسنباذ!ودوافع

النصفبداية،حركتهاحدافويحددسنباذقادهاالتىالحركةآباد

مسلمأبىبدمالمطالبةهوكانحركتهفىلسنباذالمحركآنلنا!تبرز

فهوسنباذغريمأما!الأخيرصفائعهـنواحداكانالاوللانوذلك2

الجزئيةوهذه،مسلمأباقتلالذىالمنصورالحبالمىالخليفةالصبعبا

خالصة.باسيةص!بغةسنباذحركةعلىتضنىالنص!فى2

فنجدهماالنصهذامناخرئجزئيةإكالجزئيةهذدمنوينتقل

المجوسيةوهىوأتباعهسنباذي!ضقهاكاذالتىالهتحيدةحقيقة.تبرز

إلسيطر3قباالساسانيةريةالامبراطوفىسائددءانتالتىانةالدب؟أى

إلىكانتسضباذص!كةأنلناتبينالزاويةهذهوكلن!الإسهلامية

للمجوسثورةاقعهاوفىهىإذدينيةفىي!4ذاتالسبالمىكلظهرحرا-انب

ينويهكانوراءكلاالمغزىهوفهاوالاتالإسلاهيةانةالدبأتباعضد

ر؟وهدمهـاامم!4اؤ!ىا--5-!

واضحة،اخرىاضلالابحملالنصانبلفحسبهذاليس!

ثورتهأعلنأنبعدسنباذانتحلهالذىالاسممحوا!ضلااطورذه!وص!مدر

علىأطلقتأنسبهتالتىالايمماءمنو"ؤيروز""اصبهبذوز"ؤ-أف

،)1(الفارسيةالامبراطوريةقاريخفىأبارزبتااطالرجا5ءاتاإ)ورديد

فىاكاطقبعضلحكاميمتىكانالذىاللقبفهـ!آصبهبذ"أما

.)2(الفارسيةريةالامبراطو1

التبعيةمنانسلاخهيعنىرينالمذكوواللقبلا،سمسنباذوانتحال

.18،181،125صوالممالكالمسالك/خرداذبهابن)1(

ه-الكامل/الأثيرابن،916ص9-والملوكالرصلاريخ/الطبرىانظر)3(

391عسال!!ميةالفتوحات/دحلان،905ص
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مهاله،برالفارسيةالدولةأهجاداحياءإلىو!4،العربيةللدولة

أيضاحانتسنباذثورةفينتوحىالظلاكهذهفإنآخروبتعبير

المربيةجةهالقوضدالؤارسيةالقوء-ةثورة

!االثورةأبعادضحتووالتىالنمم!يبرزهاالتىا)شلاثةالملامححىكذد

للباخهفه!ثورتهفىالاهدافتداخل3توتبب،يى:باذأشعلهـ!التى

وسنباذمسلمأفمابينالوثيقة4العلاؤعلىبفاءيستنضجأنذلكبعد

حملتها!التىالملاهخنفسلحملت-نمأنخاقدرلومسلمأىحركةآن

اذستحركةبعدحن

*سنباذنهاية*

الحرءفصاحبوقتلالذريعالفشلإإ-سنباذ-شكةانفثتلقد

التىالفاصلةالمعركةفىأتباعهمنالألافاتءصرقتككمانفسه

وبيزالعجكمراربنجهوربقيادةوكانالمنصورجيثلىبيندارت

أهـ،-أسلفنابهما-والرئهمذانبينمكانفىوذلكواتباعهسنباذ

)1(-روقوهطبرستاتبينفكانسنباذقتل

مقمباشرفعلردأولمثلتالتىالحركةنهايةكانتوهكذا

منزءيمهاتمكنالتىالثوردوهى،مسمأكتلمقتلالفارسيةالعناصر

استضدهءالذىالحاءمالاشلوبولكن،العباسيةالسيادةبعضانتزاع

)2(يوماسبعينكأ5أكثرلاتعهرجعلهاالحركةههذمجاجمهةفىالمنعسور

سنباذحركةعنالحديثنهايةفىيقولأنإلاالباحثيسعولا

381ص-5%الكاسلالأثير،ابن916ص-9والملوكالرصلتاريخ/الطبر!)1(

ه-الكامل%الأثيرابن،916ص9-والملوكاهـسلاتاريخ/الطبرى)2(

.69ص!التوارخعونمخطوطةالكتى،481ص
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وبهوله،)1(خراسانعامةعلىغلبوقد،"كئبرخلقالئورة

ادلممص!ن5(وقومهسيساستاذ"يعنى)وقتلوا):)2(محميرابن

خدضااوسإبو،دالبلاتلكفىالتىالجيوشوهزءوا،كثيرأخلقاهناك

)!أمرهموتفاقم،بسببه!االفسادوتحكم،كثيرا

:ذقولأنالممكنمنفانهالحركة!ذهطبيعةنحددأنآردناوإذا

للسياسة.!اديةلأنهاسياسية،دينيةعنصريةسياسيةحركةإنها

ن"خراسانتخليصاستهدفتآنهاولاشكخراسانعلىالعباسية

العناصرإثارةالىترىكانتلأنهاوعنصرية،العباسيةللدولةالخضوع

ودينية،العباسيةالدلةفىممثلةالعربيةالسيادةضدوتحريكها!لفارسية

.)4(الافيروابن،)3(اليعقوبئكما"يذكرالنبوةادعىزعيمها،ن

1كثير)5(ابنيقولكماالكفرةمنواحدهويم

والراوندية،سنباذحركتىمعسيساستاذثورةتلتتىهناومن

،المباشرةالأهداففىعنهااختلفتوإن،البهيدةالعامةالأهداففى

الثأريستهدفكانسيساستاذأنإكاشارةادقتردلملأنهذلك

الثارفكردبأننجزمأننستطيعفلنذلكومع،مسلمأبىلقتل

المفردالخارجذلكنفسفىالموجودةالمعاقمنتكنلممسلمابىلقتل

وأدباعهاعوانهمنلوفوالالمطو

276ص9-والملوكالر!تاريخ/الطبرى)1(

1601ص01%والخايةالداية21(

0138ص2-/اليمتوبط)3(

.395ص5-الكامل)،(

.901ص01/-!النها!ةأبداية)5(
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الثائر.علىوالقضاءالثورةاخماد.

اخما4علىوصرا.ةوحزمسرعةفىالعباسيةاللولةعملتولقد

إليهاوجهفقدالثائرأمرواستفحالخطرهاتفاقمخشيةالثورةهذه

بنخازمبقيادةكانتكبيرةبقواتالمهدىعهدهوك،المنصور

اضهزاالثورةموضنفىالرهيبةالمعاركمنصلسلةوبعد،)1(خزيمة

أتباعهمنوقتلأصحابهمنقليلعددمعجبلإلمىولجأسيساستاذ

.أعناقهما)2(ضربتثمومنألفاعشرأربعةو(سرألفاسبعينقرابة

إليةلر،واالذىالجبلفىوأصحابهاصتاذسيس!اخازحاصرثم

بالحديدوبنوهسي!اصتاذفشداستسلمواحتىعليهمالحصاروصددوا

.)3(الباقونواعتق

امرحيثبغدادقالمنصووإلىخراسانمنشساستاذوحمل

.)4(أمرهوانتهىيقتله

مما!ه،

.276ص9-الملركر!رعلتارفي/الطبرى)ا!

.!27ص!لابقالمصدر)2(

.278عىالابقالمصدر)3!

.038ص2-/ايمقوفي)،(
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المقنبمحركة-رابعأ

ذهبه:وهالثائر

الإتجاهاق!كأق.ويبدو،االاعواتمرسيساستاذحركةبعد

11هذأنغيبر،اخمدتقدالخراسافىمسمأبوأثارهاالتىألسياسية

أستاذسيبب!"زورةمنعاماعثرأحدحوالىفبعدصادقايكنلمالتصور

لاتختلفتىأخرحركةظهرتالراونديةحركةمن!عامىعشرينوقرابة

منواحديقادهاالتئالحركةهىتلك،الراونديةجركةعنمحنيرأ

.""المقنعبصفتهإليهالإشارةعلى3رخونالمؤاتف!ق،خىشاسانآبناء

(حداثضمنالمقنعحركةبدايةعنالمؤرخينجمهردتحدثوقد

آجمعالمؤرخونفقدنزسهالمقنعأما،!)1(915،016،161سنوات

وقد)2(قراهاإحدىآومرومدينةمنخراسانأبناءآحدآنهعلى

وتوىمحميرخلقعليهؤالتفبمبادئهالناسوأستةوىالا"لو!ةادعى

.)3(شأنه

المم!احزالمقنععصاءظهورهـكان165سنةفى))4(الذهبىويقول

،لايحصون"خلائقواستغوى،مروبناحيةالربوبيةادعىالذىالملعون

علىوضه"ذهبمنوجهااتخذلانهالمقنعكلمةعليهغلبتوقد

،38ص6-/الكاملالأثير338،ابنص9-والملوكالرصلتاريخالطبرى/)1(

.235صا-غبرشخبرقالممر/الذهبى

/خلدونابن،38ص6-الكامل/الأثيرابن338ص9-/الطبرى)2!

.602ص3-

.273-!والحدأئقالعهون،338ص9-والملركالرطناريغ/الطبرى)3(

.1235مقاءفبرمنخبرقالعبر/الذهبى)4(
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ءطاء)3،وبيل،)2(حكيموهوالحقبقىاعسه)1(101بالمقنعةسىهـجهه

تصو-فىالإطلافعلىلايوثرالمقنعايىمحقيقةحولوالاختلاف

عليهـمتفقالأبعادهذهلانوذلك،قادهاالتىالحركةلأبعادالباحث

يرىكانالمذهبيةالناحيةمنالمقنعأنيؤكدونالذينالمؤرخيندى

مسلمأبىإلىوهكذا،نوحثمصورةصورتهفىوتحول3دمخلقتهالىالهأن

ذخثسه)5(المقنعهودعواهنظرفىوهاثمهاشمإلىحولثم،)4(الخراساق

الربويةءوادعا!،الكفرصورءنرةصوالمقنعاليهذهبالذىءهذا

المؤرخوزذكرهلماتكراراإلايى!المقنععنالاثيرابنذحر.،ما

-)6(اللاحقينالمؤرخينأوردهـجمهرةقدالقولهذاأنكما(ليسابقون

الم!خعةتاريخمنالسابقة3الفترإلىنرجعأنمفيداي!ونوةد

كاذأنهالفارسىهذاعنالتاريخيةالمصادرزروىالجزئيةفذهلوص

اكيعآحزبمنفرعوم)7(الرزايةمذهبيعتنقامرهب!داية!

بمحم!تبدآفانهاالرزامية*ؤلاءعندالإمامةسلسلةاما،)8(اكيسانية

)1(

024صي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لجابابن

133ص!

)،(

)8(

لم%كبرمنضبرفىالمبر/الذهبم،602ص3-خلدونابن

.38ص6-الكامل/الأثيرابن

.024عىا-غه،-منخبرفىالعبر/الذهبى

غبرمنخبرفىالعبر/الذبى،هـا4صا-والنحلالملل/الهرضاق

024.

.93ص6%الكامل/الأثيرابن

،602ص3-/ظدونابن338،ص9!والملوكالرسلالطبرىئاريخانظر

01-والهايةالداية/كيرابن،الا6صاللطانيةدابالآفىالفخرى/

.38ص2-الزاهرةالخوم/بردىتنرىابن،

.301صا-ولنلالمللانظر،رزمبنازامرأتاعمالوزاية

.301عىا-واليالمللى/اثهرضافى
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حاشم،ابنهإكثم،الحنفيةبابنالمعروف،طالبأبئبنعلىابن

ابراهـيمابنهثم،محمدفابنه،العباسبناللهعبدبنعلىالىثم

تنتقلزمالعباسيينالخلفاءآول،السفاحالعباء!أنجأإلىثمالإمام

عنالمؤرخونيذكركما،)1(الخراساقمسلمأبىإلى3بعدالإمامة

،)2(وسلمعليهاقهصلىالنبئمنأفضل.سلمأباأنيعتقدكانأنهالمقنع

فأسق!،الأصلاهـاالدين"دمعلىالمقنععملالاوجادهذامنوانطلاقا

.مزدكتعاليم،ضناقأتباعهووجهوالحج1والصووالزكاةالصلاة

المقنعلدىوالسياسةالدينامتزاجلأ

الناحيةو.كأالحمياصيةالناحيةمنآهداة!االمقنعلحركةكانلقد

نأنستمايعالتاريخيةالمصادربهاأمدتناالتىالمعلوماتومنالدينية

لحركتئاسفراراالسياسيةالناحية"نكانتالمقنرحركةإذنقول

-لمأبى!ثخهميةعلىالتركيزاووةصمنودلاث،والراونديةسنباذ

ا)-رايى،قجمكلبالزالوصولحدإلىالتر!ليزوشدوص!توةد،الخراسافى

لوهية.1.4مرتبةإلى

ن.دلكواءبوما،هـذهـالمرتبةإومسلمو،بى،المقنعلروصول

فىدك8ايمت!ا3!صلاهـوا-ياءاالدينأركانوهدء،التنايص-ةةءو

الديرءكا!ءمر-وجاترءافتالمقنعدعودأدتعلىتأكيدهذاكل

،ست-اذ.نكلةبل.قفيهسارالذكأ3الاتجانفروهوالأم!لافى

.سيه!واستاذ،والروازدية

.401-301صالابقالمعطر11(

.93لاص6-الك!امل/الأثبرابق)2(
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فإنهوسمعليهاللهصلىالنبىعلمسلملابىالمقثعتفضيلا.،

الزءيمفىخثلة،الفارسيةالعنصريةاحياوإلىد-وةطياتهفىبحمل

عليهالنبىانمعهذا،العربالنبىحسابعلى،الخراساقمسلمأبى

التقوىجعا!انهبلعنصرىأساسعلىدعوتهيقملموالسلامالصلاة

ضلة.لمفاايي!اشا

بأنهعنهتحدثواالذينالمؤرخيننظروجهةمنالمقنعوينفرد

مسلمابامحلهووضع،الخلفاءسلسلةمنالمنصورجعفرأباأسصط

الضو2منشيئاتلقىآنهاإذالبالغةأمميتهالهاالنقطة3وهذالخرا!ساق

أتباعهنظروجهة.نالخراسصاقامسمآبوإليهاوصلالتىالمكانةعلى

.الفرس

بعضحولللاجتهادالباحثامامالبابالنقطةهذهتصحوقد

الخراسافأمسلمابىتطلعاتابعادض!كلتتكونربماوالتىالخفيةالعناصر

التطلعاتبسببقتلقدالخراساتالزعيميكونأنإذنبعيدافليس

بحسهيدركهاانالمنصورتطاعايىا)لتىوالعنصويةوالمذهبيةالسياسية

القوية.وفراستهالذكى

المقنعحركةفىالأهدافامتزاجلنااتضحقدفانهحالأيةعلى

سبقتها،امتدادالتىالفارسيةوالثوراتللحركاتامتدادإلاوماهى

والعنصرية.والدينيةالسياسيةالابعادفىول

مصبرلواجهالمفنع

القضاهفىحازماكانأنهللمنصورسجلقدالتاريخكانإذا

فىأيضاحازماكانكماتطلعاتهوإجهاضالخراساقمسلمآبىع!
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الخليفةفإن،سيسواستاذ،والراونديةسنباذحركاتعلىالقضاء

إذالمقنعحركةمواجهةفىالمنصورأبيهنهجعلىصارقدالمهدى

متنفسا.بهاينادىكانالتىالأفكارتجدولم،أتباعهوعلىعليهقضىلأ

كش)1(رساتيقمنبسامبقلعةظهه!رهبعدتحصنقدالمقنعوكان

يسجدونأتباعهوكانالا"لو!جةادعىآسلفناوكما،كثيرخ!قوتبعه

قتالعلىواجممهواوالصغد،ببخارىظهرواثوارإليهانفموقد،له

علىالغاراتمنواكثروا،الاتراكبعضرهرهموضاإ،العباسىالخليفة

،النعمانأبىمئلالعباسيينالقوادمندعدوقاتلهم،العباسيةالولايات

حروبودارت،المقنعلمحاربةعونأباالمهدىبعثئم6والجنيد

ولحقت،المقنراتباعومزمواالعباصىوالجيثىالمقنعوأخوانأنصاربين

ونازلهم،بهافتحصنواابسابقلعةيتواجدكانالذىبالمقنعفلولهم

أصحابضلبحتى،عليهموضيقواوموحاصرةالعبامىالجيش

وخرج،الحباصىالجيشقائدالحرشىفا.نهم،سراالأمانالمقنع

الحصاوعليهوضيق،الفينزهاءالمقنعمعوبقىألفائلاثرناليه

وقيل،ادمسقاهمإنهويقال،وأحعلهنساةهوجمعبالهلاكفأيقن

وبعث،القلعةالعباصىالجيشودخل،نفصهوأحرقأحرقهمانه

.!)2(161سنةوذلكالمهدىإلىالمقنعبرأم!نىالحر

.جر-انشفرا-ثلاثةتبطقريةكثى)1(

،-5152عى6-الكامل/الأفيابن)2(

.033-ص2.-اظ!يىيختار/بكرىلمالدياو

،62،ص3-خلدونابن
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:الخرى!ابكحركة-خأسا

وعصرالمنصورعصرشهدهافارسيةحركاتعنسبقفماتحدثنا

،قصيراكانمنهاكلعمرأنفىالحركاتهذه،تتفق،المهدى

-سثواتثلاثالمقنعحركةوهىالحركاتهذهأطولعمرتفقد

العباسىالعصرمنالاخيرةالسنواتفىحدثوتد،-بنامركما

!عا.،عشرينقرابةمنهماواحدةعمرتفارسيتانحركتانالاول

الحركة،ء!ورهاعلىطويلوقتيمضىولماأخمدتفقدالثانيةأءا

المزيارحركةهىالثمانيةوالحركة،الخرىبابكحركةهىالا"ولى

تارنألن

الحركاتأنإلىنشيرانيلزمالحركتينهاتينعننتحدثأنوتبل

قدةالراونديةعدا،والمهدىالمنصورعصرشهدهاوالتىالسابقة

مسر-،،السابقةالفارةةالامبراطوريةفىالث!رقيةالمناطقمنجعل!ؤ

اك،ليةالافاليممنجعلتافقدمازياروحركةبابكحركةآما،لنثاطها

العباسية!لدولةالمعاديةولسباستهمالهما"يدانا

الخرىبابكخروجتاريخآنعلىالتاريخيةالمصادرمعظمتتؤق

حركته،.وطنحانتالمجاورةوالأقاليمأدربيحإنوان)1(102سنة

.)2(لهةاعدةالحصينة"البذ)قريةمنجعلوقد

ويقول،ألامتناعهالبذءدينةواتخذ):)3(خلدوتابنويصول

والبيلقاناوالرانأصبيجانأرضفىالبذهىبابكبلاد")4(دىالمسعو

،والبيلقانالرانالخرهـببلادبابكامرواشتد))5(:ليقركها

الكاما!/الأثحرابن،7"3ص01-هـلللوك/تاربغلرسلىالطبرىانظر)1(

.168صت-الزاهرةالنجوم/بردىثغرىابن؟328ض01-

.لا.3ص15-والملوكالرط%ز،ريخالطبرى21(

.802ص3-خلمرنبنتاريخ/خلدونابن31(

.2،4ص3-/الذبمروج)،(

طبرضأدةإتليمفيوتارنينالماويارثوكةم!وطقاسا،7،4صىالابقالمصدر51(

تزوين.!صمنابخوبإل
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.!البلادتلكفىغثرتهوكثرت

الافخىساتفبنبابكبحركةالمتصلةالفنمصبلإتل!شرةونضرا

ع!ه!الضوءمنشىءباقاءذ)كوسنبدأرعيةةكأاصرتحتمعالجتها

،-ر!4عليهاةاءتالتى2اا:.ادىأمبذكرونثى4شضعميفعلى

هذهـالحركة.واجهةفى"سهتالعبا!دولةاجهـشدإلىا!شارةبانضتمثم

عليهاوالقضاء

:الخرىبابكشخصية(آ)

فىوالمقدسى،"الفهرست9!تابهفىالنديما-تمنكلآورد

بابكحياةعنمتشا"،4تكونتلاادقصة(أتواكارالبدء!كيتابه

يختلفالمؤدصىآنغيروجهاوتزأمهعلىهأبوتعرفوكيفتلخرف

قدالأ%يرانحينفىكلختصرةذحرحراالأولاأنفىالنديمادنص

البخثءجالفىلاتفيدالتىبعفالتفاصيلوأورد،فيهاأيى!ب

:)1!يقولإذالمقدعىأوردهمااقتباسعلىحناسأقتصرفبإننىولذلك

كانتأمهوان،رشد.لغيركان(الحزرىبابكيحنى)أنهذكروا!

السوإدنبطمنرجلبهافثغفآذربيجانىقر"نفقيرةعوراءامرأة

فوضعتهحملوبابكالرجلوقتل،منهفحملتاللهعبدلهيقال

كلاماومحمار،السعىمبلغبلغأنإلىعليهت!ضسهبوج!لمت،)2(أمه

وكسوة،بطنهبطعامسرحهمعلىقريتهآ!لهواستأجر،حنورا

حائظظلفقائلوهوبطعامهيومذاتأتتهاحهأنفزعهوأ،ظهره

فقا!ف:دمقثلرةشعرةكلرأسمنيقطراقشعرقدب!دنهشعرفرأت

.161-141ص6-اتاريغوابىء/المقدصى)1(

.047ص3-الذهبمروجانظرالحسنهوبابكاعمأنالمحودىيقول)2(

(أفرسأثر-26م)
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الخرميةمنقومالجبالنلكف!وكان،عظيماشأناهذالأبنىان

لأحدهمايقالالآخر(حدهماويخالفيتكافحانرئيسانوعليهها

ب!ريةحاجاتهبعضقىجاويذانفمرعمرانوالآخر،)1(-اويذان

ناحيته،إلىوحمله،(مهمنهفاستأجر3الب!دفيهفتفرسفرآهبابك9

وا!لمعته،زوجهاأسرارإليهوأفشت،جاويذانامرأةإليهفمالت:قال

جاويذانبينحربوقعتحتىقليلاإلايلبثفلموكنوزهدفائنهعلى

منها،فماتجراحهجاويذانفاصابت!عمران

،)2(هامرعلىكيذااستخلفبابكأنجاويذانرأة51فزعمت

كلهوالنصردالظفرمنوعدكمكانالذىوأن،إليهروحهوتحولت

يمسونولالايصبحونالخرميةآنوذ)ك،هذايدىعلىاليكمصاثر

،"يثمادض!اءلىالمرآةوصدقواقومهتبعهماالحركةتوقععلىإلا

-زؤ-اض"،بهضفىل3الاعلىماحدإلىقبولهايمكنالقصةوهذه

سهللسانعلىالذهب.سوجكضابهف!المسعودىماذكرهذلكديؤيد

ابقيا":يقولعندماأرمبنيةفىينالمتنفذأحد،)3(سنباطأبن

المؤرخينمعظماتفاقوكذلك)4(وبقرأغنمراعىآنتانماالخبيئة

يتضحهناومنالمذكورجاويذاناضحابفىخرجقدبابكاأنعلى

ذلكويؤيد،جاويذانيدعلىالخرميةمبادىءأعتنققدبابكاأن

فان..."جاويذانعنكلامهمعرضؤ!اكعندماالنديمابن.،ذكره

3-خلدونابنتاكأوف،آ28س!6-حاويدانالأثيرلابنالكاملق)1(

ندانجاو258ص

.".أءرعلىهذااضخلفجاويذانأن!:يقولأنأرادلحله)2(

هـ.-فىكاأيامهآخرقبابكعلالقبضألقالذىهوصنباطبن!ل)3(

468ص3-لذهبمروجالمحودى)،(
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)1(!بابك(ستاذهوجاويذان

بابك:حركةهمبادىء()ب

.جوسيةأصولذاتالخرىبابلمث-رسة2مبادىأنفيهلافكومما

فيه،دخلتقدالخرىجيا،يذانروحأنبابكادعىدرقد،فارسية

:)2(الطبرىيقول

العبثفىوأ-ذ4فيدخلت-اويذانروحأن(باباث)وادعى"

؟)3(الاثيرابنقالذلكوكلشل،أوالفساد

امرأةوعن،الخرىبابكعنكلامهبعضفىالنديمابنويقول

لبابكجاويذانقوم.نوالصاإعةالولاءف-اخذكانتعندماجاويذان

آشتكمابابكروحيابكآمنت":قلواحدلكلتقولعانتاخها

)4("جاويذانصروخ

(و)خرم،(جاويذان)لمعنىتفسيردفى)5(الاثيرابنويقول

ضالاتمنوهى،فرجخرمومعنى،الباقىالدائمجاويذاناوتفسير

يسمونهولهذا،وابنته،وأخته،أمهينكح"ضهموالرجل،المجوس

"الفر!دين

،

كلىيتفقذلكوفىالتناسخالاخرىبابكحركةمبادىكصومن

كثيروابن،الاثيرابنمن

594صالفهرت/للنديمابن)1(

244ص01-والملوكالرط/تاريخالطبرى)2(

328ص6-الكامل/الأثيرابن)3(

694ءلىالفهرص/الديمابن)4(

328ص6-الكامل/الأفيا!ن)5!
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الارواوآن،اسضالتفمذهبويعتقد:ن):)1(الاثيرابنيقول
!!

أغيردإلىحيوانمنتنتقل

عجميةاف!ةهأه9)2(:للررميةتعريفهفى.الديلمىويقول

حاصللانبهفلقبواالانفس!4بوترتاحويشتهىيستلذعماعباردوهى

الثصهواتاتباععلىالناسوتسليطةالتكليفدفعإلىلراجعمذهبهم

(هلوم،للمزدكيةايضأهذاكانوقد،،المحرماتالمباصاتمن

وآحلواالنساءاوأداحر،قباذأيامفىاضهرواالذبتالمجوسمنالإباحة

.،ال!فرائع!تكلصظوركك

جماعةالباب!جة.نبةوقد!:)يمالبابكيةعنالديلمىويقول

ثمسرجهماويصانمفرن،ونساؤمرجا!كلفيهايهـجتيوليلةلهمأنيقال

نأويزعمونونجظفكأب!اواحد!ءىواحدحلفي-يتا:-اثايتفاهبون

!بالاء!يا-اصتحا!اامرآغعلىىاحتش5

:)4(الديلهىيقولذلاثوفىدبالمحمرابىاب!سةءرفتوقد"ذأ

ولبسوها،بابكاأيافىبالحمرةثياحمهمصب!وافلانهمالمحمرةوأما،

العداءتضهسسياسيةصب*4الحركةلهذهأنوواصى،"لهمشعارا

جرىالذىالحوارعنالنديمابن:هذكر.،ذلكعلىويدل،للعرب

ويوعىيدعونالمكيف:لهاالواةعند.!وا.رآتهجاويذانصحاب3بين

فىمنازل!فىمففرقينكفتمأن!مإ،إذاطثمن.ضعهما:قال!إلينا

01بموالنهايةالبداية/لمحثيرابناننل،328ص6-الكامل/الأثيرابن)1(

248صط

124صوبطلانهالباطيةمذهببان/الديلمى-إ2(

02-24صألسابقألمبدر31(

02صالسابقلموالمص)؟(
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شدةعليهميأمنفلمخبرةانتشروجمعكمبعثإنوأنه،القرى

)1(!الوب

مزأنهازجدالخرميةب!اتنادىكانتالتىالمبادىءدراسةومن

رفعمهل،الاسلا!الدينلتعاليممنافيةكانتتالناحية

بالتناسخ،القولوأيضاالناسلد!الث!هواتواضلاف،التكليف

الاسلاكتللدينءضافيةأفكارهذ.!كل

العنصريهالناحية.كأكانتبابكحركةفارزأخرىناحيةومن

مرآؤوامنفو-!بهاتمتلىءكانتالتىالكراهيةعنتنفيصااوتعبيرا

النديمابنذكرهمماالباحثيفهمكه،العربضدافرس

تعافهاىاا)سيئةالظروفانتمزقدبابكفإنالسياسيةاناحيةاوءن

،والمامونالا.جنبينالاهليةللربنتيجةالعباسيةالدولةمنها

فثور:ةالعباسيينمتإولعنبعيدة.ضطقةفىثورتهأعلنئمومن

العباسيةاصيادةاضدسياسيةحركةالزاويةهذهمنمابك

التشابة.نكبيرقدروجودلنايتضحالثلاثالنواحىهذهومن

ناحبهصتالسابقةالفارسيةوالحركاتناحيةمنبابكحركةبين

(خرى

الحركة:هذدعلىالقضاءفىالعباسيةالدولةجهود)-(

.سرعلىظهرتقدالخرىبابكحركةأنمنالرغمعلى

دت2إلاء251سنةاسيةالصالخلافةبلاد.نالشماليةالاقاليمفىالاحداث

هذهضدعسكرىعملباىبامأنهالهبايىللمامونيسجللمالتاريخ

عليميأمنفلم):يقولأنأوادولعله،694صالفهرصت/الديمابن)1(

1(الربسر
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أخذتأنبعدبغدادالىعودثهعقبوذلك،ء402سنةفإلاالحركة

لدولته.بالنسبةتستقرالاوضاع

بنهـيحيى492سنةفىالمأئرنأرسلفزد.أمرمنيكلومهما

ىأيحققلممعاذابنولبهن،بابكلمحاربةجيش!رأسعلىمعاذ

يذكرانتصار

يحيىواتع-!402سنة-السنة3هذوفى:)1(الطبرىويقول

.،.بصاحبهمنهماواحديظشرفمالخرئبإبكجمعافيابرق

عاملا!وآذربب-انارمينيةبلادعلىالمامونوك502سنةوفى

،الخرىبابكبمحاربةوأمرهخالدأبئبن"حمدب!نعشىهوجكيدا

(المامونيعنى)وولى):502سنةحوادثفى)2(الاثيرابنويقول

.أبابكومحاربةوأذربيجانآرمينيةخالدأكتبنمحمدبنعيسى

ناإلاورجألهالخر!بابكمععي!صىاششبك!602سنةو!

)3(هزيمتهءقتم!كتبابك

بتوقفهاالعباسيةالدمولةول!لفتر)الاحوالهدأتالمعركةهذهوبعد

فىالحركةهذهتجاه.وقفهاتقبيمإصدةأرادتبابكمحاربةعن

وزخائج!اادابقةوبالرشضوء

ولىء902سنةفىأىالسابقةالحرب!نسنواتثلاثوبعد

.255ص01رالملوك-الرطتاركغالطبرىأ)1

.362ص6-الكامل/الأفيابن)2(

5258ص01-والملوكالرطتارالخالطبرى)3(
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بمحاربةوأمره،وأذربيجانأرمينيةعلى)1(صلغهبنعلىالمامون

الكسعلىبلبابكعلأانتصارأىيحرزلمعلياولكن،بابك

وي!لذلكوكان،قائدهو(سرسيرهالذئالجيشبابكهزمفقد

.)2(المسلميننفوصفىأليم

علىالطوصىحهيدبن.-!دالمأمونبعثء211سنةوفى

حربفىمعهيدخارلم،ل!4،الخرئبايكلمحاربةجيشرأص!

بين15الفترديبدوف!ح!يدابناستغكوقد،ء214سنةفىالا

إ-بتاب:موفي،بابكلمحاربةوالاعدادالتهيئةقى!و،21حر211

حركة5دارنتء214سنةالاولربيعشهرمنوالعشرينالخا.صوالموافهت

وهزيمةالقويىىبقتلىانتهتالخرممىوبابكالطوصىبينطاحنة

-)3(رجاله

صد:ينهمنلابايىكةالمهرهلهذدقيقاوصفاالاثيرابنأوردوقد

منؤزفىا!التلو!ىحميدبنمحمديعنى)انه5:)4(:يقولهنا

ال!اكرجمعوةد،نحوهساربابكإلىطريقهعلىالمتغلبينمر3

،ا.لأ.صارسائرمنالمتطوعهمنكاجرعا)ممعهقاجفحوالميرههـالألات

عليهكزرعقبةأو.ض!يقاجاوزكله،وكان،!ابكإلىالمضايهفسلك

وشاور،خندقاوحفربهشتادسراطن!سأناكأصحابهمزيضظهمن

فقبل،لهذكروهوجهمنبد%ولهقليهفاضاروابابكبلددخولفى

ارحمناعبدبنيخوسفبن.حمدالقلبعلىوجع!!أصحابهوعبىرأيهم

.،25ص3-(علبنعدقه)%لملونابنتاريخفى)1(

.68،2عا01-اتيايةارابداية/في)بن،0،93عن6-ألكابلبرالأفيابن)2(

-268عى01-الفايةوالدابة%كيرابن،304ص6-الكاملبرالأثيرابن)3(

.413-،12ص!-(لكامل/الأثيراين)،(
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ابنا&حدلىءالميدمنةوعلى،سعيدبافالمعروتالفاث!!

؟وقف،اليقطينىعبدالجبإربقالعباسالميسردوعلى،اضرأ

بسدويأمرهم،إليهـمبظرجماعةفىخا!"م،ءجد؟تمحمد

4مكمنوةفى،الجبلمنعليهمبصمرتبابكفكان،رآهانخلل

صضرةككترتالرجاث

ثلاثةمقدارالجبلفىوصعدوا"حمدآصحاباققيفىفلما

وانهزم،معهفيمتإليهمبابكواشحدرالكمناءءلميهمخرخفراسخ

وفروايفعلوافلمبالصبرحميدبنومحمدس!جمدأبوؤ،.كأمالناءر

وفر،مكانهحهجا-بنمحهدوصبر،ياخذ!م،-القتلحثهمارجوعلى

جه،عةأىة،الضا،صريطلبانوسارا،واحدر-لغير4*"ءاذمن

فحين،اصحابهمنضائفةيقاتلونالخرميةأىؤر،فتص!!دخموقتالا

،اتلوهوؤا،فقاتلهم،ميئتهحسنمنرآوالماقصصدوهـ،الضشميةرآه

حميدبنمحمدعلىوأكبوا،الارةلىإلىفسقطبمزارلت4فريىوضربوا

،"عفدهذلكعظمالمامونالىقتلهخبروصلفلها"قولهإطإ"فقتلوه

خطيرةقوةب-مملأكحبحةدالخرى!بابكأنلنابتضهحذفدمومما

الحقيقةب!ذهضوا%قدالناسبءلىآنوبجمدو،ايىجمةالعبا-احةاقئ

بهـونوبا!لقابلتنصرإلىنصرمنيسيربابكيرونأنهملاسيما

إلىانخعموافقدبابكخمعاركهاكلفىتنهزمالعباسيةالقوات

)1(بابكحركاة

العباء!الخليفةأنورجالهالخر!بابكخفورةلنايؤكدومما

.035ص01-والملوكالر!لتاويغالحبرى)1(
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1!ول
علىالقخى،ءبضرورةالمعتصم(خا.اوصى318/ستةوفاتهقبلاذمون

بابك.رةذو

حزامةذافاءز!موالخرءية،)1(:وححيتهز!نالمأمرويقول

الفرسانهمنوالجنودوا)صلاحبالأموالواكنفه،وجلدوصرامة

وأوليائك،،أزصاركمن"حكبمنلهمفتجردمدتهمل!ت12فانوالرجال

."4علباللهثوابراجيافيهالنية5!دمعصا!ذإ!فىواعمل

هذهصدبم!ودهمح!معدفقد،بهالقمتحسنكندتتهمالم!وكان

.ء323سنةفىعليهاالقضاء"قتمكنحتىالحركة

لاسحاقوعقدالخرهجةلمحاربةوجهالجيوشفةالخا3تولىلما

وأمر9،حى218لسنةشوالفىالجبالعلىمحمعب3تابراهيمابن،

منهموقتلهمذاناطاعمافىبهموأوتعإليهموسار،الخرميةبقتال

))2(ألفاستيرقرابة

لحربووجههالجبالعاىللأفثينالمعتصمعقدحى022منةوفى

الطرقوضبط،:ياو!ممربرزندونزكإليهفسارالخركىبابك

الحصونه"ختلفءلىجندهقادةووزعآردبيلوبينبينهفيماوالحصون

.)3(والمواقع

بغاخوبعثهاللجندوالنفقاتأ-اماباإلأفشينتءتم1.8أمدوقد

وصولهقبكطريقهأنيقيمفحاولرابكخبرهوبا4أردبجلفوحكا.لكبير

043ص6-الكامل/الأثيرابن)1(

.441ص6%امحاملا/الأثيرابنأ/2

-448ص6بم/انكاملالأئير803،ابناص.-الملوكوالرصلالطبرى/تاريخ)3(
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بغماعليهوقدمخطتهعليهفافسدذلكعقعرفالافشينأنإلاالافشين

العباسيةالجيوشبين.ناوشاتوجرتوالأمدادإصاعداتامنمعهيما

بابلثوشعر،الهباسيينلصالحنتيجتهاكانتال!ضهـوأضوانهوبين

عسكرالهالبذ،فأرسلمنوالمساعددالعونوةلمب،الحاجةيالضعف

إلىالأفشينوعاد،البذفىحصنهإكموةازفىم!سانه!صنفقاوه

.)1(برزند

له،مدداالخياطجفراالأفشينإلىالمعتعهـوجه222سنةوفئ

.)2(وللنفقاتللجنددرهممليونثلاثونوهعهايتاخأيضألهووجه

،المسلمونودخلهابابكمدينةالبذفتحت!222سنةرمضانوفى

وأكدوفتحهاالبذالىبالسيرالافشينأمرالمعتعأنذلكوتفصيا!

فىوملايفاجئهمحتىأخبارهوهخابعةعدومحركات؟راقبةعليه

.)3(عنهففلة

الحصونويبنى،للمعركةوبخططأمورهيرتبالأفثينوأخذ

ووزع،والمممراتالطرقاتعلىالخنادقوحفرالجبالرؤوصفى

)4(شديدةرقابةتحتالطرقاتووضع،كنالأما.ختلفعلىالقيادات

ظروفبسوهلعلمهالمؤنببعضللافشينبابكأرصلذلكوأثناء

استعداداوقومهبهاآقاالتىالمضنيةللاعمالنتيجةا،فشينمعبشة

04،-ا9،صا+لير/الكاعل-316،ابن0صا-.والملوكلرسل/تاريخالطبرى)1(

غونابن،61،ص6-الكامل/الأثيرابن،317ص01-/الطبرى)2(

.925عى3-

.931-318عى01-والملوكلرطناريخ/الطبرى)!(

.032-931الابقالمددر)4(
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ول!ش،إلأفثيناسنمالةذإكمن(يستهدفيابكأنولاشك-،لالمعركة

رؤوسبىإلىالمؤنأحضرالذىالرسولالأفشينإصعدفقدذلكلهيتملم

بمابابكآخبر9:لهوقالوالخنادقئالتحصيتاتعلىاصله4وآالجبال

حتىمش!طةأممىاثارةالافشينيحاوللمالمدةهذهوخلال!رآيت

عليهليفسدوالاثارته.حاولاتالخرميةمنيفعلهمارغمتنظيماتهمنيفرغ

-)1(خططه

يتحصنالتىالبذإلىبجبسمهسارالافشيناستعداداكتملانوبعد

بالخطط"والتقيد.و!صعهاعلىبالمحافقةقيادةكلامروقد،بابكفيها

الحصنحولجيوشهورتببالبذبابكصنوصكحتىلهاالموسومة

الخرمية،ويسأمباولمثقوةيستنزفواحتىال!حاراطالةاساسعلى

بعضأوحاول،الذبوابةوفتحواوضجرواالخرميةسةموبالفع!

لم.البرابةعندحامية.هركةوقوعإلىأدىمماالمدينةدخولالمسلمين

كس!ف.ن5استفادواآضهمإلا،البذدخول.ننهايتهاقىالمسلمونيستطع

.)2(بابكلهموضعهاالتىوالا.كنةال!خططبض

وجرحقتلنهايتهااكافم!الحصنأمامأخرى.حرمحهنشبتلىوقد-ا-

جديد"منأمورهلثظملأالافشيقتراجعوفد1،"31(الممنلمين1منكدد

.الحاللوأتحكل"خاسباايراهبماال!خططوبضكل!

الجبلحبرلفرقهبعخ!بتنضايمالأفشينقامالليالىإحدىوفى

الحصاراأنبابككتشهفاالصباحأصتىولما،بابكبهيتح!منالذى

.463ص6-ال!!املالأثههـ/ابن)1(

الكامل/الأثيرابن،323-322ص01-والملوكاسصلاتارخ/الطبرى)2(

.467-465،،ص6-

.032-324ص01-والملوكالر!تارخ/الطبرى)3(
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ءهاركدارتوقد،الحصارتمزيهتأصحابهوحاول،بحصنهح!ط

بابكرأكأولماالمساصينلصالحالراجحةالكفةكانتالطرفينجمين

منالأماناءلبوالافشيننا-يةمنخرجباصحابهمحدقاإلخفر

وهوعليكذلكعرضتقد%:الافشينقال،الم!:محرالمزمنينأمير

منهالأفشينافصلبالآنشئت!د:باباثقالشثتكأ5جذول5لمك

ولكن،)1(القتالإيقافوطلبلذلكبابكواستجاب،الرهائن

المتطوعةءنفرقةوجدالقتالبايقافيأمرالأفشينرسولجاةعندما

قصورفىال!ناءبعضخحاميةمهركةفىودخلواالحصناخترقواقد

القصورأبوابعلىالمعركةتلكفىشاركأنالافشينيلبثولم،بابك

وفتحهاالقصورالافشيندمرأنوبعد،الاختفا-منبابكفتمكن

إلىرجعوعائلتهبابكأولادوأخذ،الخرميةمنفيهامنكلوقتل

والنقودالمؤنببعضالتزود.نبالليلبابكفتمكن،السابق3معسكر

الافشيندمرالثاق!اليوموفى،أرمينيةنحومتجهاوهرب،قصورهس

.)2(ثى!كلوهدمبابكحصونمنماتبف

بابئان2يخبرهموأمرائهاأرمينيةملوكإلىا!فشينكتبوقد

للتعرفبهميمرمنكلتفتيشمنهمويطلببلادهمباتجاههربعد

يخبرونهالافشينجواسيسجاةمدةوبعدالخرهـ،بابكشخصيةملى

أذرببجانمنيمتدوالعشبالشجركثيفوادفىوكان،بابكبموضع

علىالافشينوضعوقد،ولهذزالخيلعلىويصهب،أرمينيةعلى

عليه،والقبضبابكخروجيترقبونرقباءللوادىالمؤديةالطرقكل

.471-468ص6-امحاملا/الأثيرابن)1(

،47اى-26/الكاملالأثيرابن،327ص01-والملوكارسلاخصارالطبرى)3(

891ورفالإصلأن!تاريخمنانمقىمخطوطةشهبةقاضىلحبن
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الأفشينفنشرهبابكأءإنوبهالمتهـممن!ستابوردذلكوأثفاة

بهماب!-ثازنينوجدجهدوبعدلبابكايصالهوحاوك،الناسعلى

-أمابابكغدرحالةفىاسرتيهماباعالةالافشينآوصياوقد،اليه

الاخرواعاداحدمحمافزتلالأهطانوسلماهليهإوومح!ل!،ال!فىردتيرلأنه

الأفثبإلىيالكتإب

الوادىمنللضروجفاضطرزادهزفدحتىالوادئذلكفىوبقى

)2(ومعاوية،اللهعبدوأضواه!والمراقبةخز-فطريق.نفخرج

فرآهمأرءينيةيريدونوساروا،)3(الكلداذيةلهايقالألهوامرآةوأمه

حا.يةوبينبينهماشتباكوجرففطورد،1الطريقذلكحراس

معهت3ووقع،اللهعبدوآضوهبابكو.!دا،فيهءرواالذىالطرجق

طتمامإلىوا-ظجلهغلاموهحهمستخذيابابكوسار،)4(الأسرفى

".وآمرهبحخالاوديةفلهفدانءلىيحرث-راثإلىغلامهلفرصه

وينظمشريكللحراثوءان،للحراثوجاءبزا%.خهيضتر!.أن

واعطاه،لا-راثالففودالغلامفناول،بعيد!نوا!دراثرابكلغلام

إلىفعداشصابااالرجمزاغتصبهانما4حيثربوشن،التبزالحراث

تبزوأخذ،وسلاحسبت.عليهجاة!مرجلاأنوأخبر،مالحاهية

سنباطابنجبالفىوبمإنةا)حاهيةءما-بكبفرالواد!هقشري!4

معهوجماعةسنباطالينعبفربربال!سنباطبنسيلإكووجه

لسيدههذاأن1الغلاواخبرهموال!لااالحرال!.نا)تبر2\وات-حموا

6-الكامل/ا،ثيروابن،932صا-.الملوكولر!تارخىالطبرفىورد)2(

ولقبه.أبيهاصمذكردونمعاوية473ص

71-1743ص%6ملالكا/ثيرلأابنا،323-729ص01-لملوكاوصلالريحرتاىالطبر()3

9132ص01-والملوكالر!تاريحالطبرى)4(

http://www.al-maktabeh.com



إ-؟9؟خ!.

وسار،مكانهعنوأخبر!مالمكانهذامنقريبالآنيقيم؟آنه

هر2وألهوتلطفعليهوسلموترجلفعرفهبابكوصل-كأسنباطابن

للأؤثيندخبرهسنباطابنكتبؤم،عندهوأسكنهوالولاءالتقدرر4

خثهاطابرجلينب!ثذلكمنالتثبتوبعد،عندهبابكبوجود

،سنباطابنلهما3حددمكانكثوكهضاسنباطابنمعكليهللقبض

الأفشينرسولىبخبررسولاسنباطابنب!ثالصيدإكبابكخرولما

!بقاوف!،33بحهممرناحيةمنواحدككيأفاذلهماوآوعزلكبذ

وأحكمبابكسنباطابنضدعاوكل؟نيبابكعلىالقبضوألقوا،المخصهآ

وشضمه/سنبا!ابنإلىن!رببابل!ا-بطولما،بهالإيقافىالخطة

قربولماالافثينالىوحمل،"اليسيربا)مثىءلليهودبعتى1قال9

دابتهعنأنزكبابكوصلىولما،صفينالعس!رصفالعسكرست

وذلكيحفنهنه"نبهووككبب:،الأفشينوأدخلهالصفيزبينومثى

)1(222سنةشواكمنرالعادىق

منهيطلمباصطه،نوسبنيوممسفبنمحبىالىالافمثحيقأرسلثم

وحبسهالأفثينإلى4فبحضعندهكل،سورأنهعلملانهاللهعبدبابأثأخا

عليهبهمابالقدومرهثبالخبرالمعتصمالخليفةألىءتبواضيهمع

بابك4ومهسامراإلىالأفشينهـقده223سنةصفرشهروفى

تلقاهلهامراءن.قربةعلىالأفشينصارولما،اللهعبدوآخوهالخركى

بابكالافشينوأنزلالمعتصمبيتوأمل،المعتصملنالواثهتءارون

يرحبأنأههـالم!ضصمالغدمنكان،!لما)2(3بالمطيرقصرهفىعنده

الإيلاميختارمنالمتق/مخطوطةضهبةقاضىابن،332-932صالصررهـادابق)1(

891ورقةاللذهبى

946ص3-الذهبمروج/أ!سحودىا)2(
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عليه،فركبا،ضدملوكمنلهأكلدىقدكانهندىفيلءلىنجابك

قصر)القاطولإك.4العادارمكامح!طفواالذينالناسوسطبه:سير

باحضارا،!تحيمأمرؤصير-واروبعد،المهخصمخلىادضلثم(الأفشين

فقطعهما،ثمورجليهيديهيقيه!اانفرء!ر.فأهردذنمسهبابكسياف

أنالسيادتالمعتصمأمرثمطبدمائهمضرجاسز-!-ىبهاو-بههضصرب

بطنه،شقوأخيراففعكتعذيبهلزيادفىقلبهجهةمنالسيفيدخل

عبرةلي!ونفيهابهوالقوافخراسانإلىرأسهبانفاذالمعتعوأمر

بحملوأمر،بسامراالمقفوعةوأعضاثهبدنهبصلبكذلكوأمر،لغيره

مافعلبهيفعلآنوأمردببةررادابراهـيمبناسحاقإلىاللهعبدأخيه

الشرقىالجانبفىوصلبعنص4وضرب،كذلكبهفعمابابكباخيه

)1(الجسرينببنبغدادمن

وأنهكالدولةدوخطالماالذىالعنيدالئائرهذاعلىتضىوهـكذا

عهدفىالعباسيةالدولةكلفتوقدطويلاامتدتثورتهقواها،لأن

+والعرؤ،والجهدوالأموالالأنفسمنأخيراالمعتصمعدوفىأولاالىمون

الكامل/الأئيرابن،475-،96ص3-الذهبسوج/الممودى)1(

.78،-477ص6-
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:قارنبنالمازبارحركة-سادسا

تمثلمهاكاقتالتئالأخهاارمنتتخلصالعباسيةالدولة.،كادت

واجهتها-كأوينقزبحرمنالهشبإلىالواتةالمناطققبابثعةحر

بنوندادبنقارنبنالمازيارحركةهـىتلك،اخرىفارسيةحركة

زوين3ب-رمنالجنوبإلىطبرستان،موطنهمناتضذالذىهرهفى

)1(ال!باسيةللدولةالمعادىلنشاطهسرحا5

لتالى:النصالديهفنجدل!ركةاححذدعنليقوذا.،)خرى)2(الصبرىالىإقهـجعو

يريدأنهعاتيدلكلاهاأحياناالمكلتصم.نبسهحالأفشينوكان"

منونزل،ببابكالأشضينظفرةلمما،خراسانعنهر!اآلعزل

تهوبلهضراسانولايةفىطمعأ-ففييايتقدمهلمالتىالمنزلةالمعتحر

بناللهعبدلعزللص-،ذلكيكونأن،؟شجاطاهرآلمازيارة"تافى

ه،هوويعلصهبالدهقنةب-ضميلهالمازبارإكالكتبالافشينفدسرطاهر

المازيارذلكفدءى،خراسانولايةوعدبيىوأنه،لهالموددكلنعليه

طاهربناللهعبدوواتر،هرصاإبناللهعبدإلىخراجهحملتركإلى

عليه،وأغضبه،منهالمعتصمحشأوحتىالمعتصمإلىفيهالكتب

جبالوضبط،الخراجومفحوخالفوثبانإلىالمازيارذلكوحمل

فثتب،الولايةفىويطهمحهالافشينيسررزالك6وكان،وأطرافهطبرستان

إلىالأفشينوكتب،المازياربمحاربةيا.رهطاهرعبدالذ/ءبنإلىالمعتصم

بماالمعتصمعندلهي!ومأنهويعلنمحاعر،بنالذعبدبمحاربةيامرهالمازيار

عبداللهاقفسيويارالمازأنالافثبنيمفلمثفلا،أيضايارالمازوكاتبه،يجب

إليه(وء-رهيوجههأنإلىالمعتكلميحتاجحتىويقاومههرصاإبن

الحركةهذه-ياموقتأتمعالنها.صيةاطركاتكأمنالماهـيارحركةعنكدثت)1(

بعض.يعتبروالذى،2185سفةالأ.ودع!صد-أ-اتةو!وعندهبحثىأوقفتالذىأصارثابمد

،الأولاعحرهافألمباصيةالدولةفإدنرسلةودية*2وهوالأولالعباسىالعصرنهايةاطؤرخين

،الخرىبابكيكاتبوكانالارهذاقبا!وتطلعاتجذورلهالأنالحركةهذهأوردت

694-594ص6-الكاملالأثير1/انصر

934ص01-والملوكلىر!يخثار/اتكأى)2(
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،المازيارثورةاإأدتالتىالمباشرةعنالظروفذكردالطبرىوناما5

ينفرفىلأنبنقارنالمازياراتتطلهتع!!،وسياسيةشخصيةظروفرهى

وسباسيةا،وأجدادهلآبائهفيهالسيلرةكانتالذىالإتليمطبرستانبحكم

العباسية.الدولةبينكباررجالورتدكانتالتىالخفيةالصراعاتتبرز

بثورتهالقيامعلىالمازيارحملتالتىالدوافعفإنالحقيقةوفى

يذكرالصددهذاوفى،جذورا.ضهـاوآعمؤشأواالظروفهذهمنآبعد

الاشارةوهذه،)1(الخر!بابكيكاتبكانالمازيارأنالاثيرابن

الدوافعوأن،الرجلينبينالهلاقةتبرزلأنهاآهميتهالهاالأئيرابن"ن

،والعصيانالثورةالمازيارعلىحطتالتىجملتهافىممابابكصكأثارتأاك

الدوافعهذهان،أىبالأسلامعهدحديثكانالمازيارانعرفناإذاوضاصة

لدينية-افعالدوا،ويةلعنصراؤالدواو،لسياسيةااف!لدوابينيجمعيجامزنتكا

*الماشيارعلى2القضا،

بالنسبةللغايةصعبةظروففىثورتهالأخيرأعلنفقد!بابكثورة

يكنلم!224سنة،ثورتهتوقيتفانالمازيارأماتالعباسيةللدولة

القوةمنكبيرةدرجةعلىآنذاكالعباسيةالدولةكانتفصدمواتيا

التى،المعاديةوالضوراتالضغوطمنالهديد.نلتحريرهاوذلك

القضاءفإنثمومن،الخرئبابلثثورةوأهمهامنهاتعافىكانت

الوقتفىسواء6الكثيرالعباسيةالدولةيكلفلمالمازيارحركةعلى

نفسفىعليها2القضامنالعباسيةالدولةتم!ضتفقد،الأموالفىآو

ء)2(224سنةآىفيهاضهرتالتىا)سنة

694ص6-الكامل/الأثيرابن)1(

اةفلرالمازيارحركةالحباجةالدرلةبهاواجهتالتىالعملياتتفصيلحف!مزيد)2(

.694ص6-الكاصللم/الأثيرابن،356-035ص11-الثلبرىا
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ندقة:لزا-بعاسا

*الأخرىالفا!ميةوالحركاتالزندقةبين"

بالنبةالسابقةالستالحركاتعن)1(الزندقةحركةتخت!ف

فترتها!اكانتالسابقةالحركاتمنواحددفكلىةالزكل!!للمدى

الراونديةوحركة،يوماسبعي!نسنباذحركةعمرتفقد!الزمنية

ذلاثقرابةالمقنعوحركة،استاذش!حركةوكذلكشهوربضعة

اثنينءهرهاامتدوقدعمرااحوطافاالخركىبابكحركةأما،سنوات

عمرتحينعاى،شهوربضعةالمازبارحركةوعه.رتعاصاوءثرين

العباسيةالدولةثسيسالوجودفىذسبقأ"!اإذطوولاندقةالحركة

)2(الاولاسىالحبال!صسالالف!وهـصإرقءارفىاستمرتوقد

الجيودفى9،فاصالزمنىللهدىبالنسبةالأصا،فعلىترتبولقد

ابى!ه!!ارقبع!اتفقد،الحركات3هذكلنعا!كلوا-كةفىبذلتالتى

،ةالمانوليعلاعلقأثم"زند"كتابيتبحالذىقيبالفاكأصزنديقكلمةمعىأنيقال!ا)

يل-الأويقةوطرسذهبهمعلويثر-:كا،المقدصغال!!بءندوغير.ندرأتونكانوألأنهم

801صرالإسلامفجرأصينأحصد/انو

ززد!ىأ،عبالملكبرنيزيدبنالولدالأموىإلخيفةأمرفيبنعبدالأعلالشدعدكات)2(

!أ،028-.3آ4ص5-أ!ا.ا!االأر!اابىتانظر/بالزندقةيزيدبنالولداتهمكا

801صأالإسلاحص/م-ين
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بالخليفةسيم!واستاذوالراوزديةسنباذحركةقم!فىصرفتالتى

،المهدىبالخليفةالمقنهحركةاخهافىإلىأدتالتىوالجهودطالمنصور

بالخليفتينوالمازيارالخرهـابابكحركتىداخطفىبذلتالتئوالجهود

ارتبماتفقدالزندقةلحركةالتصدىا.،،والمعتصمالمأمون

المهدىالخليفةكانحقيقة!الخلفاءمنعددبجهود

فىشققدأنهغيرالحركةلهذهتصدواالذينالخلفاءأبرز

اللاحقينالخلفاءسنعددتابعهوأيضاالمضه،رهذا

كانالسابقةالفارسيةالحركاتأنهىاخرىاختلافونقفة

لهاحركةكانتمنهاكلاآنآىالمحددوالعسكرىالسيا،ىامحارهالم!ا

فرضمحاولةفىالخاصاسلو!اولها،الواضحةالسياسيةأهدافها

بالنسبةأماإ-لحةاالثورةأوىالعس!العملاسلوبوهوالسياسةهذه

صحيح؟آخر2شىأىمنهاأكثرفكريةحركةكانتفانهاللزندقة

تلجالمولكنهاسياسيةأغراضاتستهدفكانتالزنادقةأفكارأن

علىترذبوقدالمساحةالقوةةريقعنالأغراضحمذهؤرضإت

الجهرافىالمسرحطبيه4فىاختلاف،بقتينالم!النقصتينافىختلافالا

الحركاتهذهسهدالذى

معحتىمحدداالسابقةالحركاتمنلكلبالن!بةالمسرحكان

تظهذلكإلىوبافيضافة!الزؤدقةحركةمسرحع!روهذااتساعه

المدفوضوحلدرجةبالنسبةالزندقةحركةعنالسابقةالحركات

الأهدافكانتالسابقةالحركات.كأفكلى!والعنصرىالسياصى

ذلنثلنازبينكما،الو!حوححللدحهاواضحةوالرخكسريةالسياسية

يافكانالةهوضةإنالزندقةحركةأ.،،4ا&ابفالصفصاتو
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فكريةحركةكانتانها:عنهايقولأنالباحثلي!!ادحتىامدافها

خالصةدينية

الجوانبفىالزندقةوحركةالسابقةالحركاتبينا،ختلافورءم

المنشاحيثمنتتفتيأوقكتالحركاتهذدفإن،السابقةالتقاطاو

المصادرذىوماهى،المنشأفارسيةكانتمنهاكلاأنإذ،الأصل(و

منكانواالعباسيةالدولةفىالزسادةكبارانلناقزكدالتاريخية

لماالمنصورقتلهالذى)1(ا،ضفر-تانتهعبد:ومنهمالزرسبين

1)2(للإسلااال!جا-يواصلى4وأقزندبثأنهلهتأكد

أحاديثأفسدوقد،بالزندقةال!وجاءأتبنالكريمعبد3وا

الكوفةوإكأعليهقبضولماتؤيهـاوضكلبماوسلمعليهاللهصلىالرسول

لئنقتلتموف:"قال3الريابمفارقةوأيقنللقت!!!احصوسليمانبت.حمد

فقتله"صنرعة5م!ذوبةحديثلافأ!ب!ةأحادبش!مفىوضعتلقد

التلميفةقتلهدبربنبثإرالفارسىالشاعرأنكمات)3(المنرمور

خليعا.،جنابشاروكان،)4(الزندقة4بتئهرحر166سنةالمهدى

الماجنشعرهانتشرمصراعيهءلمااك!تكبابوفتحدلدينتغرض!

ابتالحجاجلأنالمقفعابنوممى"داذويهبنروزبه"بالفاشجةالمقفعابناسم)1!

منوأعحلهيدهتقفحتحتىمبرحاضربااللطانمالشاخخهمالفىبالبصرهضربهيوسف

172صالديملابىتالفي!كأانظرفا:سكورشمديةحوز

905صالأولالعباسالعصر/صتشوو،98صا-/المرتضىأهـإلى)2(

ها.حسا-الإسلامضحى/أصينأحمد،98-88صابم/المرتضىأمالى)3(

الثرا.طبقات/قتيبماابن،2901ص3-الأغاف/الأصفهافىالفرجأبو)4(

الزاهرةاضجوما/بردىتغرىابن،051ص01-والنهايةالداية/كث!!ابن،476ص

35ص!3-
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ولأمهخيهنائحةولا،بشارشعروىويرإلاولاءشلةغزلفلا،العراقفى

)1(بهتتكسبالا

ماشى2":ديناربنومالكالاكبراللهعبدبنسوارويقول

هأ!اشعار"كأالفسقإلى(البصرةيعنى)المدينةهذهلأهلأدعى

حبائلأخدعمنإن:9بشارعنعطاءبنواصلوقال،")2(الأعهى

صالحاخهموقد،)3(!الملحدالأعمىهذالكلهاتوأءواهاالشيصان

زندقةمعاتالأشعارفىيدسوكان،بالزندقةالقدوكل!عبدأبن

)4(الزندقةبتهمةكبيرأالمهـدهـيثيخاوقتله

بنوحماد!عجردحه،د:الثلاثةالحمادونبالزندقة31كما

ويقول،)5(اكرابعلى!دمنينوكانوا!الرا:يةوحماد،الزبرقان

يرهـبالزندقةإنماعجردحماداتوم"كنت:عجردحمادعننواسأبو

عجردحه،دفإذا،الزنادقةسجنفىحبس!هتحتى،شعرهفىلمجونه

صلاضهم)6(فىبهيقرأونبيتينبيتينمزاوبمشهرلهوإذاأئمتهممنإمام

احياءيحاولونوزنادقتهمالفرسمجانأنتنهيدناالروايةوحرذ،

التىالسلحنةلاستعادةتمهيداذلكيكونأنولايستبعدالقديمةدياناض!م

المندثرلتراثهمواحياءفقدوها

599ص-3الأغات/الفرخأبو(لأأ

2801صالابقالمصدر)2(

الصفحةنفسالابقالمصدر)3(

فوات/اليهبى،98صا-المرتضىأمالى،4505ص!14-الابقالمصد:)4!

611ص!2-الوصيات

/بردىتغرىابن،5951ص14-،2154ص6%الأغاثا/الفرجأبو)5(

92ص2-الزاهرةإاضجوم

9951ص41-الأغاق/الفيأبو)6(
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الأءحممعىويقول!)1(بالزندقةالبراهكأقضيبةابنر!وقد

مجلسفىركال!ثعرذ

...آيةعندمتلإتوان

برهلمثبنىوجوهت2أضا

مزدكعنبالاحاديثأروا

زنديقين)2(كاناسهلأبناءوالحسنالفضلأنويقال

!روةأبطبنيونس:ضهم5الفرن!منآ-رونبالزندقةايثتهروتد

بنوعلى،)3(الإصلاموعيوبالعربمثالبقكتاباوضعالذئ

الكتاب"نصاذنمةاشتهروقد)5(مناذربنومحمد،)4(الخليا

)6(فيهمال!ظ-ظويقول،فارسىآصلمنكثرهـمآوكاصا،بالزندةء

ومنتفتيقهالثلام"كأحؤظإذا(الكتابيعنى).غهموالنايةىء"

الحميدولعبد،عهددولاردثجرطأمثالهلبزرجمهروروى،ملحهالعلم

ودؤتر،علمه"ءدنهـفىدككتابوح!ير،أدبهالمقفعولابن،رسائله

التدبير"فىا،كبرالفار،دفأنهتومحى*فكنزودمنةكليلة

،والحرامبالرلالالعلمفىجبلبرومعاذ،التأويلفىعباسوابن

الهذيا!وآبو!والا-كامعكالقضاءالجرأةف!طالبأثبنوعك

المكاهـناتفىالنظاءفىسياربنوابرا!-اتوالطفردالجزءفىالعلاف

والاءممحى،والإثبتاتمولواالعباداتفىالنجاروحسينوالمجانسات

382ص!المعاكأف/قيبةابن)1(

473صالفهرصت/النديمابن)2(

09صا-%تضىالمرأمالى،4405!!14-الأغاق/الفرجأبو)3(

5796-6596صط02-الأغار/الفرجأبو()4

09!ساابر/المرتضىأمالى)3(

برامالإط3ضحى/أهـسنإحمدانفر،43-42ص!صا:(!رثلاث/الجاحظ)6(

دا3-152ص
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بدؤدأولفيكون،بالأنسابوالعماللهأتمعرفةفعبيدةوأبو

فيهيظهرثم،بتناوضهعليهوالقضاءث"تاليففىالقرآنعلىالطعن

أحداسترجعفإن،الآثارنقل03نوضهجين!الاخباربت!!ذببطرفه

كشحه،محاسنهمعنىولوت4شدقذكرمعندفتلالرسولأصحاب

وصفوإذا،استضقلهالحسنله!متوانتجرحهشريحذكروان

،بابكانأردشيربسياسةمجلسهعنذلكبقطيمزماستحمقهالشعبىله

،العيونحذر!إنساسانلآلالبإ،دواستقامة،أنوشروانوتدبير

إلىالقرآنومحكم،المعقولالىالسننبذكررجعالمسلمونوتفقده

لايرتضىةالغائببالشامدوثبهبالعيانمالايدركونق،المنسوح

منوالموءصوفا،مالهمن5المشهههـرححوهذا..المنطتيإلا311-بمن

قهم"لاضآ

د-،ةحضام5أنلنايتبينالزنادقةلأشهرالاستعراشلىهذاو.ن

الفارسيةةالعناءمرمنكانواا،ولالعباسىال!حمرفىوروادها4الزندؤ

زرهـالتىا،رودافاوتحديدللزندقةتؤسيردفى)1(الإتمادويقرل

راء،كانتك!!اكنحلسفيندءواتوهـاءادياسةء-تتربما":إليهـا

تشىتركانتالفالزندةةلانو-*امهاالدولةجانبق5المصادرة

رتةمجوسيةذورةنواحيهاكأ5ناحيةفىكانتاغا،الفلسفةبستار

فىالذارسيةالدولةوإةامة:أساسهاكلنالإيصلإهجةالدولةاهدإكأ

مثا:يا

العص!رفىوؤ-وحماالزند-"انتصمارأسبابعنأهينأحمد،يقول

76صإطريةفريفةالتفكير/العهاد)1(
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الامويينمنالضلاؤةانتقالأنرأوالىالفرسبعصت":)1(العباطى

اليدوهىعربيةيدمنانتقلواؤقدمطالبهميحققلمالعباسييقإك

نفوسهضومطهء،ال!جاسيينبدهىاخرى(بيةعر)يداىاالا.وية

ولغتياسلطت!او؟،وحقيقتهاا!رها.فىةارسيةالحكومةتكونأن

11فاخذو،سلطانهفىوالإسلاءيتحققلاذلكآنورأوا،ودينها

وخفية،ام!تانظاهراوالمزدكيةدشتيةوالزرالمانويةلنشريعملون

،،الزندةة!شوذلىكمنذفكانيمكنلماذا

ومراميهاوأهداة!االزندتةحركةلحقيقة)2(التفسيرانوهذان

الخلفا2أدركوقد،الدولةعلىالزنادقةخطريج!صانانتشارهاوآسباب

لانتشارنتيجةالعباسيةبالدولةيحدقالذىالخطرمدىالعباسيون

عليهميملىكانالسياسىواجبهمفانثمو.نالززدقةومبادىءأفكار

وآصحابهاالمنحرفةالدعوةعلىالقضاءضرورة

136صا-الإصلامضحى/أمبنأحد)1(

فىال!يرووزنهماالعلمىثقلهىأله!أنإلامحدثينلبا-ءنالتفصيرانهذان)2(

بها.الاضث!حهادواياتهماوكأوساتحليلاعاىالاعمادانظرىفىوبالإمكانوالتحقيقالبحث
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الزندقة،محاربةتالعباسيينالخلفاةجهودء

خطرمواجهةفىالعباسيينالخلفاءجهـودعننتحدثأنقبل

قامتالتىالفكريةالعناصرعلىنتعرفأنالمستحسن.ن!الزندقة

الذينالمؤرخينان:نقولالجزذيةححذدوحول!الحركةهذهعليها

ناحيةمنالحركةطذدتناولهمفىكانواالأولالعبايمىللعصرأرخوا

ومنهم،كاملااغفالاأغفلهان5فحنهمباينين..ب!!.ضفاوتينالكم

بشى-منالتفصيلاإليهاوعالجهاالتفتمنومنهمامسهامساسريعا،من

تجاهلاتا.،خليفةعنالزندقةالحديثتجاهلواالذينالمؤرخينبينفمن

حديثفىوذلكعرضاإليهاأشارالجهشيارى)2(فقد5،)1(،أخياطإبن

وابنالاثيروابنواد!ودىالطبرىأما،بالزندقةاضهموامنبعضعن

الحركة.3حذالضوءعلىشيئامنمنهمكلألقىفقدكثيروابنخلدون

وكما،لاص!اكمافارسيةعناصرعلىالزندقةحركةقا.صتوقد

المخمعفىخطيروينفثونهاسمومالعناصر3لمذوكان،بعدفماسنلاحظ

ومزدكية،مانويةمنالقديمةدياناتههمتعاليمونصمردةالعقبافسادبهدف

فىطورامختلفةآشكالعلىتعاليمهمينشرونوكانوا،وزرادشتية

ويطمحونة)3(العربمثالبفىوطورا،الآدابفىوطوراوالدينالعام

:ونشرالمجتمه،توخرابالدينواضعافالإسلاهـيةالعقيدةافسادخلالمن

الخلفاءأن،ولاشكوعنصريةسياسيةمكاسبتحقيقإلىدامة4اتعاليمهم

لديناويهددبنسفبهميشعووبهمطيبلذىالخطراحةفداادركوألعباسيىتا

لحركة.امذهلقضاءعلىالةومحاوبهملتنكيلوادقةنالزاردةالمطاوفانبرلةلدووا

كمابالزندقةاتهملماالمقفعابنقتلالمنصورجعفرأبودبروقد

ذاتهللسببالعوجاءأفابنالكريمبعبدوفتك،بنامر

02451صةخياطبنخليفةتوق)1(

.3315صنةالجهثيارىتوفى)2(

015صا-ال!!مضحى/أمينأحمد)3!
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بلاضما!ادهمفىوأ.سنالزنادقةطاردآنه9المنصإءنيررفلم

نط.آهمحنالمهدىجاءولما،هرةالفاإالفتنبقمعلنايظهرحسبمااكفث

سماهرجيا،واتخذ!طلبه!أفىوجدواضطهادم،الزنادقة.طاردفى

المهدىالحوقد،)1(الزنادقةومطاردةمتابعةيتولىالزنادقةطحب

احص62سنةوفىتكبيرةأعدادامنهمقتلحتىوقتلهمالزنادقةطلبفى

لم-

جمت!الىقبله.نالامناءيوجهأنداودبنيعقوبهوزيرالمهدىأمر

حى163سنةوفى:بهم)2(والتنكيلوتتبعهمنادقةاكعنللبحثالآفاق

ويقولحلبإلىالقراتعبرطريقهفىوسارالروملةزوالمهد!تجهز

الزنادقةمنالناحيةبتلكن5فجمع":)3(المهدئعنالاثيرابن

فيقولخلدونابنأما"بالسكاكينكتبهموقطع،فقتلهمفجمعوا

الزنادقةفأثخنوقدالمهدىإلىوعادوا")4(:نفسهاالحادثةعن

."منهمالناحيةتللىفىكان.كأوقتل

":)5(الذهبىويقواط،ومطاردتهمالزنادقةتتبعفالمهد!واستمر

إليكل!هوصرف،الزنادقةمنجحاعةالمهدىقتل!.163سنةفى

اللهعبدبنمعاويةالمحهعبدأبوزيردابنأنالمهدىوبلغطتتبعهم

حاجةولاعليهآناعماغبةلار:فقالةالتضابه،زنديقااللهعبدويدس

واخذ،)6(والدهن5مرأىعلىخنقهفضربتالمهدىفامر"هغيرفى

مجالدطبنواسماعيل،حاتمبنروحبنداود:منكا،المهدى

.75ص6-الكاسل/زيرلأاابن،3901ص3-الأغاق/الفرجأبو(1)

273صواحدانقاهيونا)2(

كأشصتخبرفماالعهس/اذهىاانظر،06ص6-الكامل/الأئيراابن)3(

024صا-

211سى3-خلدونابنتارفي/خلدونابن)،(

0،2صا-كبرمنخبرفا!بم/الذهبى)5(

.312ص3برالذهبمروج/المعودى،004عى2-/اليتوب!)6(
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الزندقة،بته!ة،طيفوربنو،حمدطالمكىأيوبأببنو!حمد

)1(سبيلهموخلىفتابواواستتابهم

كتابفئورد،توبتهمبهفىالزنادقةعقابفىاختلفوقد

الشافعية،رأىحسبالتوبةأضهرإذالايقتلالزندية!أن1)2(الاا

1)3("توبتهتقبللمتاباذاأنهفيرونآخرونا.،

سائرفىالزنادقةمنجه،عةالمهدىتت!ت":)4(كضيرابنويقول

أ.هـالزنادقةالمتولىوكانيديهبينصبراوقتلهمفاستحضمرممالآفاق

."للزنادقةقصاحماالمهدىكات")5(:الالمعىويقوا!"الكلواذىعمر

ن5خوفاذللىفىوجدوتتبعهمالزنادقةملاحقةفىالمهدىواستمر

والاضلإتئ،والدولةدةالعقبعاىالجسيموخطرهاالهداهةمبادئهمانتشار

بئ!ندقتهفاعترفالزندقةبتهمةالفيضبنيزيدقبضر!167سنةففى

حوادثث)7(الطبرىويقول)6(السجنن5حهـربآنهإلاوحبص

عنهموالبحثةالزنادقةطلبفىالمهدىجد":!()167السنةهذد

وقتلهم"الآفاقفى

مكانهوولىةالكلواذىعمرالزنادقةصاحبت01!168سنةوفى-

37ص6-الكامل/الأفيابن)1(

156ص6-الأمكتاب/الثافعى)2(

يقبلفالتهاللهعدأصاللتوبةباظهاتدالقتلمنيحمهلااطاكمأنالوبةقبولعدم)3(

نصوحا.توبتهمدامتمارحتهابوابالمويفغالمثركينتوبة

914ص01-والنهايةالداية/كثيرابن)4(

356صا-ابخانمرآة/اليافعى)5(

57ص6-الكامل/الأثيرابن)6(

742صا-غبرمنخبرؤالعبر//نظرالذهبىا،9ص01%الملوك!والريضتار/ىالطبر)!(
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،)1(كثبشاخلقاالزنادقة.ن!ل،يهحمدوبمت!مىبنم!عد

بنا-مركها-بالزندقةبردبنبشاراضيامر168السنةنفهطوفى

منومات،!التلفضرباضربه:لهوقالالزنادقةلصاحبفدفعه

)2(الضربذلكجرات

والتن!ج!!الزنادقةمطارددعلىالمهدىحرصشدد03تكانولقد

ويتتبعهم:3ينكلآنالامرقلدهعندماالممادىابنهأوصىانبهم

يعنى):لموسىقالالمهدىان":)3(ذلكفىاطبرى1ويقول،بشدة

فضربيتوبأنفابىفاستتابهزنديقإليهقدموقديوما(ابنهالهادئ

العصابة!ذهفتجردالاهرهذالكصاران:يابنىبصلبهوأمر،عنقه

كاجتنابحسنظاهـرإلىاضاس!اتدعوفانها،ماثأصحابيعنى

تحريمإلىتخرجهاثم،للآخرزوالعملالدنيافىوالزهدالفواص!

تخرجهاثم،وتحوباتحرجاالموامقتلوتركالطههىرالماءو.ساللحم

تبإتثم،الظلهةوالآخر،النوراحدهما،اثنينعبادةإلىهذه.كأ

الاطفالوسرقةطبالبولسالوالاشوالبناتالاخواتنكا!هذابعد

فيهافارفعا)نورحمداياإلىالفلمةاضلالمنلتنقذهمالطرق.ن

فافىلهلاشريكاللهإلىبامرهاوتقرب،السيففيهاوجردالخشب

أصحاببقتلوأمرفابسيفينقلدفماالمنامفىالعباسجدكرأيت

واللهأما:أشهرعشرة.4آياهنمضتأنبعدموسى:قالالاثنين

ةتطرفعينامنهالاأتركحتىكلهاالفرقةهذهلأقتلنعشتلئن

..!ص01-الكامل/الأثيرابن)1(

6901ص3!الأغافى/الفرجأبو)2(

24ص01-والملوكالرصلتاريخلمالطبرى)3،
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وماتكذاشهرفىهذافقاكجذخألفلهيهيأأنامرانهويقال

شهرين"بحد

والتنكيلالزنادقةبمطإردةرغبتهوصتمق3والدوصيةا!مادئفىنحذوقد

السنةحعذهفى9)1(:حص916سنةحوادثفىالصبر!اورقولبه!ا

جماع!(بغدافىيعنى)فبالا"خهـآفقتلطالزنادئةموسىءلمباشتد

يقفينبنوعلى،يقطينكاتبباذانبنيزدان:،ضهمقتلىخنف!صان

كرولونافالصواز!الناسفنظرحمأنهعنهذكر":النهروانأها"ن
ت-

ال!لادرقولولهط"البيدرفىقد،ص-ببقرإلااشبههمما":فقال

:الاعهىالحدادابن

ضإتمهفىااتهأ.جنآيا

حإفيرج!سافىترىمماذا

والمنبرالكعبةتإروو

رلبي!!بال!صعبةابهثب

والدوسرالبرتدوءراح!سحرامايإذااك،س!ويجعل

)2(.4صلمصم2!احادفمرقتلهة

الخلفاءمنيىبقهكأ5صخربثلىلماثا،فةالخصالرشبدحصارشذتسمولما

حى171سنة-واد.تفاحبرىاوررونوت!تمبه!أالزنادقةمتابعةفى

من!مالزنادقةمننفرغيرستخفيا5اوء.ارباكاقمنامنالرشيدان

)3(!!الفيض-ت،يزيدفروةأفبنيوفلى

إلىيذهبودطالزنادقة.3ءثرقخبربلفهفقدالمأئرئتالخليفة1.،

انلافة.افدىفيهاتولىالىالنةقأى)1(

32ص01-والملركالرصا!ناريخالطبر!)2(

05-!الابقالمصد:)3!
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ب!ء!!مو-ام!!،الب!!رذأ-ا-كلنوالخلمةربالفووتحو)ونتت!501ا!و

المأ!ون،ءاأدخلواادبغدإثومح!اواولماواحدا؟احراس-.أنر*دإليه

زم،إلإسلاءا3وفأخبرمدين!ءلمن4أوص!ارجي\،شصلاداسمانهمدءاهم

وأمرححمرتهحمو4موأفءش)1(مات.كتالبراتةإفوإعاكحمخ!:،،ا51

وحرو501ءائر2أابذدحرأنأ،ركمح.-ا!،ض!اابراءدا5علي!اتحسقواآن

.)2(فقتلهذلثرفضوآ%قدالذزا

باحم)3(المعتصبمرروومحاالحكلفاءقبلمنالز-نادقةمتابعةوتستصر

عد3له:وجهالزندقةبتهمةاكاعةاعصاشه-لماالأذثبنجيوشهقائد

وثحررعنهةيل01ليقابلالافشينباحضارالمعتصموأهر!ا-هـئتهم

وزيرالزياتالملكعبدبرنمحمدأعضائهامن!طزلمحاكمتهلجنة

ابنويزوكابراديمبنواسحق:داودأث-قوأحه،دت?المت

فأمرةالزياتابن(الافشينيعنئ)لهالمناظروكان":41(الاثير

ملواثآحدوورو،برحص!بنوالمرزبان،والموبذتمازبرربإحيضا

بالرجليزةالم!كعبدبنمحمدفدعاالسندأد!منوهـجلينتالسند

رهحا،ضهو"نفكثشا؟شأذكاه،:تحافزال.رثةثيابوعليهما

؟:م:ؤ!!؟حضلأءاأتعرف:لالأفثينالقالةاللرممنعاريةوه!ت

واحدحاسؤفمربتةويىخهباشرهـسجدابنياأماموهذاذنمؤهذا

يفوللاالا،موعليهخاابنبىةيقولوكانالمرانيةوالمجويةبيندياماقأحدث)1(

ضأ،وانررأحدهمانبقداصلينمنمركبم!ت!عأاحااأنعهويز،اللامءليهموسبنبرة

.،9صت2-النحاوالملل/الئهرشافانف!!.بزالاولنفيالاأليانأزوأنهماظل!ه

.422-421ص3-الذهبصوج/المعودى)2(

المأمونعهدنهايةومىنيهاالجثحددتالتىافزةاعنشأخرزمنفالمقصمعهد)3(

الأفثين.اكةتايرادمجنالفائدةتالبصإض!!بتمنأنهلاحظاك!تو182شة

.د18-د31ص6-الكاماذيرهـ/الهابن4()
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نااإ2وشرعهدااصنداإثإ5وبينبيزأنوذلث،حذسهألفمنهما

أصسنامفيهكانبيتعىهذانفودب،دينهماعلىقوممملأترك

.هذاءكف!مربتهما،.سجداو"ملادمظالاسفاخرجما،أشرونىنهأها

لمجهوالبودربالذهبحليتهقدعندكه،!بالزياتابنقال

تجتعافنجا!تهاحنمرا

ف!تت،وكفرمالعجمآدابمنهـيأف.كأورثتهكتابقال

الحليةأخذالىأحى--لمحلممحا!ووجىدته،الكفروأتركالآدابآخأ

.الإ.لااصنتيضرهذاانظننت!3،!منه

لمنىوي!8ا،-خوقةلرمب،ككهذاات:ؤفالالموبذاتتقدمثم

دخكقد:يو.،احطوقال،المذبوحةمنآرطبأنهاويزعم،كلهاأعلى

ا)جمل:وركبتيتاكأكلتحتى،آصههثىءككفىسم11لمؤلاء

،العازةشهرأخذيعىشعردعنىتسفطلمالغايةهذدإتأتغيروالبغ!

ثجدينهفىهراثقةحذاصتأخبروث:فشينالافقال،أختتنولم

دمنجسصهادفقبول5!نىشما:فقاك؟لا:فقالواءجوسيا)1(وكان

بلى!:قال؟ىسرعلىواضلعكككآدضلمككنتآليس:للصوبذقال

سراأفخحيتإذا،عهدكفىبالكريمولاةديفكفىبالثقةدت:!ال

إيرلمث.اسررته

:قالتجبلدكأهلاليكيكتبكيف:فقالالمرزبانتقدمثم

:تالةبات:قاك؟بالاشروسنهبكذاي!شبونآليس:قال،لاأقول

:قال(فلانبنفلالنعبده.الآإةاالهإكبالعربيةتفسيرهألي-لى

المترلمحل.خلافدثالموبذ3أ)1(
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،ححذاتلايحتملوإسلمونا:ألزياتالمزكعبدبنحصد5قال،باى

قبلولىوجدىلافعادتهمصانتد*نج:قالنجلفرعوتابقيتفه!

عففتفسددو:+انفىأضهءأنف!صهت،الإسلامفاأدخكان

عتهمصاإ

لا،:ؤاك؟حذاكاتبتهل:للافشينفقالمازيارتقدمثم

احماإلىفىأخوكتبوطنعم:ا!قا؟إليككتصهل:لمازيارقالوا

فاسا،وغيركضيرىالابيض!الدينهأ!ينصريكن)مأنهقوهيار

الموتعنهاصرفآنجهدتولقد،نفسهقتللحمقهفإنهباباث

بهيرمونكمنأللقريثنلمخالفتفا-يمأوق!4انإلالحمقهفا*ث

أحديبقلمإليكوجهتفإئاالنب-ةواهلتالفرسانومعى،فءير

الكلببمنزلةكئىوالر.والأتراثتوالمغاربةتالعربفلاثةإلأيحاربنا

اثوالاتراترأسآكلةوالمغاربةرأسهواضربكسردلهاضرح

جو)ةعليهمالخيلتجولثمة-هاءكلهتنؤذحتى.إعةمىإنماة

الهجماأياعليهيزلمالمإلىالدب-ويعود،آخرلمءاىفتاف

عانلايجب4أخبإلىكتبأخىأ-بدضىححذا:الاثينفقال

،بقفاه5آخأثم،فويثهتالىميلهستلاإلي.4الكتابهذاكتبتولو

ابنفزجردىافىهـ،بناللهعبدحظىكما،الخلي!ةعندبهوأحظى

تضعهفلاحلسانكحىترنح!أنتا!تهعبدآبا:الاةضتاطفقا،داودأنج!

لا::قال؟انتآمطئهر؟داودأف/ابنلها!فقاءجماصغئقتحتى

اسةالنصمنوالط!ورتالإيصلامتماموبهذلكمنمنعكفما:قال

خفتقالطبك:قال؟التقيةاستعمالالإسا2،أفىأوليس:فقال

بالرمح،تطعنأ!مت:قال،ؤت.وتت!دىمنالعضوذلكاقطعأن
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وتجزع،الحربفىذلكيكونآنذلكفلايمنعك،بالسيفستضرب

استجلبه،شىءوهذا،عليهافأصبرت!ميبنىردضروتلك:تال؟قلفةقطكل!ص

دبرحتىسجنهقواستمرفسجندأمرلكمبانقدداودابن.فقال

هـأ226سنةاثوذاقتله"المت!م

الزنادقةمعفمااناشعرضناهاالتىوالمعلوماتالحوادثمنونلاحظ

الهباهـيينالخلفاءجهودوتبيناكما،بهممفأثرينآوالفرسلأمن

الزنادقةومطاردد،الزندقةءحاربةفىالاولالعباسيةالدولةعصرث

حبثمنوالمتابعة:المطارددمسنوىفىاختلافمع،جميا.والتنكيل

وآخر،خليفةبينوالكيفوالكم،واللينوالشدةوالضعف!القور

علىيجرونهوما،الزنادقةخص!!حقيقةآدركواالخلفاءأنشك.ولا

اعدهقروهدمالدينمنالتحللإلىتدعوهدامةءمبادئمنالبلاد

ببنوالالحادوالمجونالفسقونمثر،الاخالاثف،دإلىتدعوكه،

المجتمعأفراد

4ص
وتطلعاتأهدافاالزنادقةالاولهلمثانقلناانالحقيقةذجانبولا

ومبادئ!متعاليمهمنشرخلالمنتحقيقهاإتيطمحون.سياسية

والتعلعااتالاهدافهذهو-تركز،الإسلاىالدينواضعاف.المدامة

زرادشتيةأومانويةدولةواقامةالعربية4سلاهالإدولةعلىالقضاءفى

(1)يةسرفا.

يشيعكانكصد!خ!!أما!عا!قامتالعباسيةالدولةأنكط

913صا-ال!!متحى/أمينأحمدانظر)1(

(الفرصيثر-28م)
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المنفضروالخرابكاخالاولخححححيحقامتوقدتالاولوخلفاؤروا3ادعا

-ربايعتبر"خهالنيلأومحاولةالدينعذاوحربد!يةالاالدولةفى

بالفب!5!الايرضادوححذارارحالاست!وتهديداعليهقاهتاكثللدولة

ضلمفاؤ،ا"نأف

نهاةا-إأتيناقدنكونالزندقةحركةصتالحديثوبنهاية

ا،شل.1!جصرهافىالباسيةللدولةه.خا،قةؤا.تالتئالفارسيةاحركاتا

دوائرزلاثفوضمعغايمثن1)-رءات3فىذأنتشفيمالناتبينوقد

العنصريةالدائرووالدينيةةوالدائرةا&باسيةةالدائر:حدى

زولدتا!فاؤخالنفنتيضآوالنتائجأدمنحددأنمناطلبواذا

لدىالعرذكأالثحمورء-تحتاخةانقوتأذؤجم!صنناالحركاتحهـذدعن

التب-تهذهو.الههـبصدالثراححيذا!إسلديم-وأصلت،الفر*!

!كأدأضلدفبأكحوبيةولرفكلاالآخروجهها4لعماالشاتالوج!!

6.بالا
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انحمطكض

عغ!اأسزرتالىالنتائجأحيمايرادعلىهناال!-يثفىسنقتصر

ليستايهاإانتهيتالتىاؤجالنتآنهفاأؤكدأنواود،الدراسةحذ:

"!فماأنالحقيقةإذ:إليهاترصلمنأ:كآناأفبمعنىجديددكلها

دارسوناليهاتوصلالتىالأستنفاجاتلبعفرتاكيداتاىااؤجالنفمذد

نأأيصاتذتناهـ3ت!ودناولكنةاذجالنتبعض!لىيكونو!دط!صانجقون

تواضبك!!وأيضأطتحزظبكلأفكارنانرتما-م

الكبيرالسياسئتاثيرملممكانالفرسفإنآ.سمنيكنومهما

السيايىوالتاثيرةتاريخ!امنالا!ولىالمرحلةفىالعباسيةالدولةعلى

للد:لةالنافعآوالإيجات،السلبىومنهالإيجاتمنهكان.للفرس

للأسرةادق،بمعنىالعباسيةبالدولةالضارأووالسلبىةالعباسية

اله-اسيةص0

الرممهومتحدسةاتوضي!لفخمبللامحالفرأايلآمملاممىلعو،دوأإلمطءيخش!لو*إوبصموراكا

ا)حمباسيةالدولةقبلوجودالمنصبلمحذابكنولمالمنصسبهذاا-لمها

2ةص

حهاطب،خر!اوبطريقةستمار!كانتبعضهاأوالوزيركل!امأنةمع

العباسيةللدولةالاقتصادىالتنظيمفىالفضلايفاالفرس!!إلييعود

الاقتصادئمالتنظعنيقالوكلاةالانؤاقووجوهالمواردحيثمنوذلك

إدارىاالتنطيمعننظيرهيقالأنممكن
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أيدئ،و-ا!4حاسىبثسورد،تحددتتبلورتقدالتنتآتفهذد

العباسيةالدولةذاريضمنالضترةفيدفىسالض

أيضاا،مكازتالفرسدإنالإيجابيةاالتاثيراتهذثجانبوالى

الناحية.34تيفوسالفأيراتمناخرعاهؤاانبل.السلبيةاتهمتأف

ب!صيرالسابقالنوخاعيةا

الدو)ت.ضدالباسيةالدعودص!ماعد-ثمفىالفرسآنلناوضحوقد*

أمحهرالفارسيةالتاص"صا)!تحقيقوراتيسعوناعاذوالاموية

،
اف!ارسحةاإ-ألمصه،اررزتوؤدتالر-اسمةالاسرة.صالح--35.
ء.-.!الح!سىس!

اخراسافىةاالزعيمسبالسةفبرشتكلاأولالعنصريةالنزعةتحركهاا)ى

راى،وقد،صورجحفهـالمفأبعلىاست!لاؤدعنهاترجموالتى!.سامأف

اتجادبوادر4أسترإ،ؤوفى.افار!ىاالزعيمسياسةفىالعبايمى4الخليثص

شبعد-اك!مورح!مدواؤتة!تالدولةعاىكبيراخعلرايش!ضلجديد

فىسمثأباؤقيالىوباك.استفحالهقبلالخطرعلىيقضىاتامخردفى

النهارسية.التطلعاتكمحاياأولالزعيمهذاوكاذ

كل

ام!قي.ا-رأ3اسرصإولت،سلمأتئلاحاتصتسنةارببنحوالىوبعا-

باؤضل.ي!شلم-اك!همهـهـانالخراساتالكأىيمفيهمافش!!تحققأن

الدر-!.ي!ىكالتأنهيبدوالذفالرلثيدلانذلكتسلفهم-في.كأ

.حكة،خصآ!فىالبرامكةلتدميريدبراناستطاع،كاملاوعياالسابق

،

ذحهاوؤ،وعاخطرهـنالعباسيةالاسرةوحرردولتهحرروبالتاك

الفارمصيةالسيطرة

والخليففسها!آلخمنفسهالتاريغأعادقليلةسنواتوبعد
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مات-.التىالتطلعاتيحققأذسه!!بنالفضلحاولفقد،نالماه

وكانها.!بدتوفعلا،البرامكةدولةدونهاوتحطمتسلم5أبودونها

بمهارةبىاستطاعالمأمونآنكيرالفارعىالزعيمهذاطارصمكماتسير

إحد!فىنج!حينماالسليمنصابهاإلىالا"موريعيدأنفائقةسياسية

العباسية.الدولةتحريروبالفاتسهلبنالفضلعل،القضاءفىالليالمت

الفارسبةءالسيطردتحتالوقوعمن

العباسيةالدولةفىالسياسيةراتالتص!إلاهمالرفىالمجرىهوهذا

الآثارآنفيهلاشكومما،الزمانمقؤرنمن/ءتقربفترةمدىعلى

-،الأيجافالنوعمنتكنلمالرثىالمجرى!هذاارتبطتالتىالسياسية

لدئالعنصريةالنزعة.لإييمتحديدالسلبيةنفا؟جهاأهـمصتولعل

الادبية+الدراساترتي!الشعوبية"ايسمحملالنىالنزعةوحرلىتالفرس

حرك-تجداخرىاحياناوالمكشوفأحياناالمقنكلالصرابم*ذاأنإذ

بامجادحوميتغنونفهبواتبالهسضدالفرء!منالكثيرينحفيظةوأثار

،.الجانب،على،ث،خهممنوالحطالعربمنالنيلويحاولونالسابقة

تصدوا""ضهمالبعضانبكطذ)كعنيسكتوالمالعربفإن،الآخر

الاسلوبوبنف!لىاجمينللمي

أزرت-أنهاالثحوبيةالحركةفىيرونبالادبالمشتغلونكانوإذا

الحركةهذدانيرونللتاريضالدارسينفمانالادبيةالحياةفىإيجابيا

بعيدأوليس،والفرسالعرببىتبالصلاقاتالضررآكبرآلحقتزد

الجانببىبينالعلاقاتعلىالقانمةظلالهخلفقدرالضرهذايكونآن

الا-غةاالقرونمدفعا!

.+،
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التاؤءزقىدأانالممكن"نالسابقالعامي!ول41داخلوفحأ!

التالية:إصددة-إ

المناصبفىالتوازنسياسةكأ!ورفىالفضلالمنصورإلىجرير!

ص
فىالجيور!قيادةوللعربالوزاردلىللفرس،العباصيها!ةالدوفىا!لياأ

للمخاءلمرتتعرة-العباسيةالدولةحازتوباستمرارةالاحيان"ررنم

نضالتراحعذااضتا!بملمها

مثلالأواذلالخلفاءعفودثالخطرينالوزراءكأهورجمف

علىاإؤبإتهؤقدالهأديونالوزراةأماةوالرلثيدوالم!دىالمنصوكأ

ر-ا؟-ةب!دالماه!نعهدؤ-اسمةوب!منهةلاحقةزشرةثالمنصب

ادب!لىلمىإ

الوزراثأوالأؤوياةالوزراءعلىسجلتالتىاضهماأبرز!!من

ء،ررفهوكماوالعلوبونمعهماوالتعاطفبال!إويينالاتصالابتالخص!إ

سل!ةأبىمن.،حدثمثلوذلك،العباسيةللدولةأعداء

داودبنوبعقوب!الخلال

سراكتالا2عاىأخذتالتىادخأأهممنكانتالتههة3وححأ

سهلوآلالبرامكةاسرةةإلمتح!مة

03تالوزراءنهايةعنضيايتهماضتانمهتالخطرالمستوئ2و!راص!

بشكا!ولو،بالاءتيالكلمظمهمحياةانتهتفالاولالعادئالى!وى

.حظمو-انهاية"حصازتالعاديونالوزرارأمابالسجنأ!مبالثسءير

طبيعية:ثاية

قامفقدالأولمتبالدرجةسياسيةحركةكانتسنه،ذحركة-5

جهفرأبولاشكوخريمهالخراساكأمساأفبدهلبا.حصاإنجحركته
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الثانبةالا-رجةفىدينيةحركةوحى،ال!بايىيةالدولةرؤيص!المنصرر

المغزفمروفماالإسلاهـوالاالدينأته،ءضدلنحر!بمو!ر!ةثومي!إذ

وهدمها.31!بةذصد،كأسنباذينويهءإنمما

-كان.ول!باايهحماانتحلرتهثوأعلمتأنبعدسنباذأطكما

سيةتالفاشريةاصوالامبراتاريضفىالبارزينالرجالعاىيطلقالا-م

الامبرانحوريةمرذدنج!المناطقحثاءعكيطلقواللقب

التبهجةهـنانسلاخهي!ىواللؤب؟!الالمذينست-اذإلوانتحى

وبتعبيرداةابراالفارسيةالدولةأمجاداحباءإ،بوتقلعهالعربيةللد:اة

الؤوهجةرةثوأيضاكانتسنباذةسثونبتتوحمالظلالدكىذفإنآخر

العربيةالقمو.جةضدالزارسية

فإتنف!!كانتأخهامنالرغ!على"الراونديةحركةيم

العباسية،الدولةعكالقضاءتستهدفكاقتتتقدبىدنف!إالمنصور

بحركت!والراونديةتدينىأساس!علىقامتالعباسيةلةالدشلان؟ذللث

الجانبفانهـذاضوءوفىةساسالاهذالتححثيميضططونكانواهذه

هوكماادينىاالجانبمنبكى-يرأؤوف4الراوندب4حرحفىالبا!ى

بوجودالقولإلىححذابناويؤدى.سنباذلحرحةسبةبالفاحالا

سنباذوحركةالراونديةحركةبينكبيرتقاربأو4صابب

حرمحنان.أنهماعلىالسابقتينالحركتينإفالنظرلايمكن-7

عاحادعوةأساساقامتالعباسيةالدولةلانوذ)ك،خالصتاندينيضان

النظاأفىتظهرأخذتالتىالدينيةالانحرافاتتصحب،دفتاسب

ادهذا.كأالنيلفمحاولةدينىاشاسوعلىقامتآخاأكأالسابقالسياسى
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باعتباشهاالعباسيةالدولةةمدمباشراعملايعتبرذقويضهأوساساأ.لا

لصياسياماخثاإ!

الفارسية،الحركاتأوائلن5صنباذوثورةالراوزديةح"حرص!ح!

أرستاباعتبارهـ!اإليهماالنظريمكنمسلمافموقفجانبإلمى!فهما

الفر"سلدئيةال!ضصصالف!صة-ا

وحركةالراونديةبينالظامرىالاختلافمنالرغمعلى!

آدحتوقد:سنباذلحركةتكراراسو!ليستالراونديةفإن-سنباذ

واحدفامرالحركتبتجوهرأما،ىالظاهرالاختلافإلمطبدورد-هذا

الحركتانهاتانتلتؤ/الزاويةهذدو!ت،الهباسيةالدولةضدالعملهو

الخراصاتمسامآفت!كمرفات-كاتالتىالفخل!ضتئر*

،زتثككالراوز،-يةوحزكةش-اذوثورة.سلمأتموقف-بم

بعفمف!لتيارااهذء!!ءلمبتوتد،واحداسياسيازيارأىكا*م!!و

دينية،.سرة،تسباأ%رى!راحلوفى،الصوهيةالنزء4مرأحله

اكلاثالحركات3مرذمواجهةفىالمنصورمو-فؤإنهـذاضوءدوث

ضعارضة:5او5!تلفةتليسه3شودغعدثةز،ايامنإليهالنهريمكن

وعنالنفرعنالدفاعزاويةأى،سياسيةزاويةمنإليهالنظريمكن

المزيدإلىحاجةوفىالعئهدحديثيزاللاكانالذىالعبال!ىالنظام

السيادةعنالدفاعزاويةأئ،ؤوميهوزاوية،والتثبيتالدعمن-5

دينية،وزاويةالعربيةالبيوتاتبينالقمةفىوالعباسيون،العربية

أرساهاالتىالقيمعكوالحفاظالإسلاىالدبنعلىالحفاظزاويةأئ

الد-ت+ئحذا

بر!توقد،عنصريةدينيةسياس!يةحركةالمقنعحركة-11
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تأليه-حدالىوصلتالتىالنعردثالعنصمريةالنعردب!ض:حفب"ا

هذهمنالمقنعوحركة،الخلفاءبينمنالمنصورواصقاطصسلمآبى

والراونديةسنباذلحركتىاحياءعنقمبيرالزاور.4

واكبوما،لوهيةالا4مرتبةإكمسمبئلىالمقنعارتفاخ-12

تعاليم2واحيا،الإسلاىالدينآركانوهدمالتناسخفكرةمنذلك

صريحا%هـوجاكانتالمقنعدعوةانعلىتأكيدهذاكل،مزدك

كلقبكمنفيهسارالذىا،تجادنفسوهو،الإلىلاىالدبنعلى

سيساسصتاذو"والراونداسنباذصن

عمل3فانهوسلمعليهاللهصلىالنىعك.سلملا!االمفنعنؤضيل101

.حسابعلىالخراساقالزعيمفىممثلةالفارسيةالعنصريةاثارةاستهدف

الهربىالنبى

الفارسية-للحركاتامتداداالخرو،بابكحركةذ،ث-13

الناحية.فمنوعنصرىوسياسىدينىأساسعلىقامت-جمثالسابقة

وقالد.،الناسلدىتالشهواتواطلاقالتكليفبريخعنادىالدينية

ال!!سلاكىلأللدينمنافيةآفكارهذهوكل،بالتناسخ

،اتعافىالتىالسيئةالظروفبابلثاستغلفقدالسياسيةالنا-يةومن

ا.والمأمونالأمينبينالاهليةللحربنتيجةالعباسيةالدولةمنها

سياسية-حركةبابكحركةتصبرالزاويةهذهومن،ئورتهة،علن

بيةالهسالسبادةضد

عنوتنفيساتعبيراتعتبربابكفحركةالعنصريةالناحيةأما

.العربضدالفرسمنأقوامنفوسبا2طتاكاكانتالتىالكراهية

من*كبيرقدروجودلنايتضهحالثلاثالنواحىهذدمن-14
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.كأالسابقةالفارسيةوالحركاتشا-جة.نبابكحركةبينالتشابه

اخرى-قاحية

والشعوبية.الهـندفةبينتلازماووثيقارنباطيوجد-15

زنادقةصواحدوحو،فروة4بئأبنيوت!أنمنذلكعلىأدلولا

وصنتال!!لاماوعيوبالعربمثالبفىكتاباوضمكل،الفرس1

علىتاكيدالسابقينالجانبينعلىمؤلفهآقامهقدالمذكورالكتاب

كحركةإث!وبيةوادينىكتيارالزندقةبينا)وثيقالارتباط-حقيقة

آوعنصريةقومية

اتضرءو؟د+الفا!سيةال!خصريةيخثلخراساناقليمكان-16

الفضا!وتجغبدةخراسانإلىالذمابعلىسلم5أفحرصورنذلك

الفضلوذهابطسم!الضمنجيحث!خراسانفىالبرهممىيحيىابن

التىالأهليةالحربانح!روففىوذلكخراسانإلىشنالماصوهمحهسهكابن

ية!العلا!سالدولةأنايض!ا!الأحظكما،والمامون*هينابين!ت-دا

لماوطناخىراساتإقليممناتخذتفارسيةدولةآ؟ل.وهى

إيئتحودالبراءممةنكبةأنمن.،يقالمحيحا2در-17

أختوالعباسةالبرهممىجعفربينقائمةكانتأخهايقالالتى،العلاقة

علىاستيلاؤكلمفهىالبرا.حسةفسبة4الحقيقبالاسبابأما،الرشيد

التطلعاتلتحقيقوالحمل،4دوذموربالالمواستبدادمالرشيددولة

الفارسية.العنصرية

هـقزلاا-81

با!:فيه!ضا!رت

التىالوقتبتتليستوالبرا.حءالرشيا-بين

،سنوات)عدةذلك"!ا!بلافترجبمورك!اجفان
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ترجر-شاخهاالبرا.حسةعلللقضاءالرشيدوض!،1ا!خاالعمليذ4الضطأكلا

تقديراقلفىالنكبةعلىسهابقءامإك

سهلبنالفضكأوالبرا.ممةأبداهالذىالتعاطفي!قلم-91

ن5المزيدل!سمبخطةكانتبل،حقيقيا!هاتعاطالعلريينقشاد

العباسيينالخلفاءمواجيةفىالأذصار

تمويهءعملية.جردسهل:نالؤضللمطالبونالما!رض-وخ-25

بنالفضلعلىاصقضاءاضرورزف!ثونلاهـ،45الصتمبقبإشاسهقياأما

مجردكانوالرضوخ،افارسيةاا!نامحصراذحكممن؟ثلهعانوهء!لص،ك

ولماالمناسبةالنرححةتحينحتىا)وؤتء-ب4بقصهد4بقيو4عملب

.العلوئالع!دولىمنأبضاو،ىالفار!الزء!ن4نالمأهوق!وناىرحاخت

بافمسلماقتدواأ-سها!وآلا)برام!4ءلتيزالأتن؟21-3

التىالسياسيةالظلالأنيؤكدوهذاةاسيةالسبقطل!اصابمفىا-رايمصاتا

البعيدتأثيرهاو!اقوب"حانتادياسبةالريراةعلىاسلم5أبوخلؤ،1

البابةالد؟لةقاريخفى

المنصورو؟ن!4الذ!الحابمالموقففازذ!كمقابكوفى-22

،والمامونيدالرثمنكل4باحتذىالذىإررلاهومسلمآف.ن

ت!ثكا!أس!اسياصياسيااتراهاخلفقدالمنصورأنأيضاهذاومعنى

العباسيةالدولةتاربحخلالهصن

ة!يبمحا4نتي!

الز.كأكلداهافىصدودة5!!اذتمجهوعهافىتحةالسابائجالنف

أ.،،؟النتائجالآثا!حيثمنخطرأبعضها!كاعاوإنحنىوالجغرافى

للدولةالسياسىالتاريخ.جرئفىتغييرأأحدثتوالتىالنتائجنتيجة
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،ابتدأتحقبةالعباسيةالدولةتاريخفىبهاانتهتشالتى،العباسيةة

المسيطردالعناصرفىالجوهرىالتغييرذلكفهى،أخرى-حقبة

4

العباسيةالدولةفىالا.ور.غاليدعلى7

السابقةالتاريجةالتجاربمنتجمعتالتىالتراكماتآنويبدو!

جديا-ةوجهةالعباسيةبالدولةيتجهأنعلىالما.ونالخليفةحمك-قيلى

الظروفبهتسمحهـابقدرالفارصىبالعنصرمانةالاسعنالابتعادهى

هوالعنصرهذاوكان،.حلهجديدعنصروإحلال،به-المحيطة

.الاتراكأ

الماهسنالخينكةعهدأ!اخرفىضعيفةبدايةالاتجاههذابدأوقد

!نا:وساحاولالخلفاءمنبعددجاءومنالمهتصمعهدفىقمتهبلغآنهإلا

الموجهةالقوةباعتباردالتركىللنفوذسريعاتصويرأللقارىءأاقىدأن

العباسيةالسياسةطوتخطبرسمفىالفرسحل5حلت.التى

قتيبةيدعكاك!صوراءمابلادفتح"ضذالاتراكا!رباعرف

منمحارباعنصرافيه!اوعرفوا،الاموىالعصرفىالباحلى"سم!ابن

الحروبفىوساه!موا،جيوشهبمفىالعربأشركهـموقد،الاول!الطراز

أبقىوقد،التركبا،دوراءالواقعةالبا،دفىا&لممونءااقامالتى2

آحا،فبعقدواكتفوا،لديهمالحكمنظاموعلى،"لموكهمعلىالعربا

بولاخها،خلةالعربيةالد،لةلسلطةوخضوعهم،الخافاءوبين،صجمينهما

)1(اصقهم.كا.فى

ال!صرفىالإسلاميةالدولةحاضرةإلىتسللواالاتراكهؤلاءأتإلا

"نذبكثرةبغدادفىالاحداث.سرحعكأيفهرونوأخذواةاء-اءت*ا

1313س!الحباسىالعصرفىالإصلاىاالعامحمو!حن)1(
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الامين،خلفيقفونالهرتآنرأىالما.ونلم،ن،نالماموالخا-فةعهد

اليهممقمئنايكنلمانهإلأويناصرونهيؤيدونهكانواوان!والفرس

تجاهالما.ون3اتخذمابنا.سوقدةالسلطةالىاصموحهميرىلانه

،اثا1،-0000المحاريستخا.ءبدأاثلذا،!رصا!وآل،سلآل
لر!بيى

1)1(العباسيةالخلافةبجانبتقفحربيةكقوةللحمكاوجلبهم

حتىالجديدال!خصرهذاعلىالاعتمادفىالمامون2خلفاوتوسيكل

أمرموعظمشاءبمءعلا

نفوذهموأخذطيلمعتالاضاكنجبمبدآالمعتصبمعهداشراقةومع

الجيشف!واستخدمهمتم2المتعليهماعتم!حيثطويخشدبفوى

اضيرتاهـ،وراءأحلجندمنهعس!.*ظمصارحتىواسيونطاقعلى

)2(،غيرعالثماشوأدلةوالأيثهـوسنه،اغنةوالز!ةادنا-.من

الاتراكج!تيح!بالمعتمموكان):)3(المس!ودىويخقوا!

إعتنى))4(دىبرتغرىابنوبءولي،!ءواليهمىأيدت5اوشراةم

لثمرائر!م،والنواحىوفرغانهسمرقندإلىفبعثالتركاقتناءفىالمعفصصءا

الذححب،ومناطق!الديباخأنواعوألبسهما:ا!الأدواأفيهـم.،بذاط

عثهـألفأثمانيةوقيا!،آلافثمانيةعد-المبل!ت-ىز،ءشرثأ،رو.ت!و

الأضهر(الوحو

عددححمبلغحتىسمعودفىوننهوذمغزديادفا-ثمء1أخاودممذا

،-

ومنالمعتصمعهدفىالامورمقاليدعلىوسيطروا)5(أ)نما!بين.قرابة

328صالبلدانقوح/البلاذرى)1(

952صاشاقيطالمصدر)2(

.362ص!اغلفاءتارباليوصىانغمر،465ص3-الذهبمروج)3(

233ص2بمالزاهرةالجوم)4(

32صالإصلاسيةالحضارةتاريخ/سرورج!ل"ه(
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فىشخصيا!مأبرزومن؟الأتراكدولةداكحتىالخلفاءهـكأقييماه

*واشناس:وإيتاخ،بالأفشينالملقبكاوسدنحيدرخعالمهعهد

بالاتراك.المعتصبماستعانهأسبابومن)1((الدمشةىوسيما،ووصيف

مايلى:

ال!ىابقينال!جاسيينالخلفاءأنبحثناخلالن5"لأ-اضنا-ا

نفوذماطغىومتئثوالفرسالعرببينالنفوذفىتوازناع!لموا

ثقةعدم،لكمتثبالجطرالخلافةسلثلة3هددتآنجرعلىعنصر

لمؤافىرتهآخركنصصتويبحثةعليهملايعتمدجعله)2(المعتصبم

حيثالماهوتبن!العبا!ختعاطفاسالضن5لاحتللانهوه-اعدته

تشفرل!وكادت،دلخلافةالعبايص!ورشحوا،ضدهبالشصأثاروا

العباسدعاحيثللموقفالمعف!متداركلولاالأموروتتفاقمالفتنة

بايعتةفى):،قالالجتفىوزجرفبايعهمبايعتهوضاب،حضرتهإلى

)3((إليهالخلافةوسلمتعمى

ر"شمدآخربعنصرالاستعانةفىجدياالمعتصبمف!صالحادثةمرزرهو!ت

المعت!أنولامفلمث،التركالى3تؤمميرؤهدادوهـساندتهحمايتهفعليه

العباسييمت-الخلفاء.نسبقهمنتالفرساقفس5ويتذكرركيدكان

.المنصورجعفرأتيراسافالخر*سلمأبوةمعهبمالخلفاءو.واؤف

ولاشاثةادامونسلفهجمسها!بتوالفضل،الرشيدمهوالبرامكة

405ص3%اليعقوفي(1)

التىوبالصورةيتماأنهإلاالمأمون!دأواخرفبدأالتركىالنصرإلىالتحول)2(

باضعمالهاكالأتربااستحانتهفبدأالمأمرنأماالمقممعهدثإلاالدولةأمورعلالأتراكمحهاصيعلر

منهمالمحاربىين

.16صا%6/ام!(ما!الأث!-،ابن403صا-.والملوكالرسلتاريخالطبرخما)3(
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الفر،3!علىللاعتمادمجال!غاكيكن)م:يقرلالمعتصءااطحالسانأن

بهموالئقة

بملوكالم!تصمتثبهوقد.الصغد"ثتركيةتصمالم!أأ-2

الجسديةتوصفاتهالنفسيةضباعهمنكثيرفىالاتراكآخواله

!إالنركيةالحصهيةدعتهالأمورولهذفىة4وشجاكأبقوتهواعتد

)1(عليهموالاء!ادطالأتراكمن،!كثار

كانواوودتبغدادجمهمامتلأتحتئالاقراك.نالمعشصءآكثر

النا،رويعاملونةالباديةحياةتث-4حيادويحيونبالخشونةيتصفوذ

،كانواةذرعةالناسء3فضاقبغدادأهلأذ،1حتىفكةقاسيةلمةمعاه

بغدادلثوارخفىيتسابقونآحيانأبلجيادمصهواتعلىيتجولون

!(بغداد)اصلاااكلدينةبهمضاشتحىمخيف"كورفىوأزقتها

شيخآومرأةلاصد!هعندفقتلودببعخيهـازإروارممابه!اداء!!كانء

)2(ضريرأوصصبئأو

-إ*ر*ؤة3الض.ا"عاص!فىكبيرأخفرأيشكلونا،تراك1أصبح

"3تأ!رينفجرأنكادالذئالصراعام!سانيةعنا!ضطراهذاق--اوزد

والعناءصةالمدزيةا!مناصربين،ة*ه،كثيرآفاليالاحت!،اكر--بر**"ر

أذاماشتدولما،)3(العباسيةالصلافةءاصمصةفىيةالترحسةالعس!

وهددوفىضصمالم!عاكاب!دادآهالىشكا!م".-أءصل!موتفاؤ،تللتاس

:وقال،اثحاربنابجندكعناتخرجلمإت):وقالوا،عليه2بالدعا

.316صالإلد*!أالصا/خمردحن،465ص3-الذهبمروج)1(

466ص3-الذهبمروصأ/1(صعودى)2(

ادلمط:تالآدابفالفخرى/صباطاابن،،52ص!6-ال!ا!ل/الأثيرابن)3(

12-11صا-الإقلييةالدولعمرغنيمحاسد231،ص
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تحاربوننىوكيف

بذلك(لى

لاطاقه:قال،الأسحاربسهام:قالوانج

ألتالمنتظرمنبتصادمكارثةوقوعيخشىكانالمعتصمأنكما

بلىآيرلملذلك،الاتراك.كأالمعتمموجيثى،بغدادأهلبينيحصل

للدولةحاضرةواتخذها،إلبهاالاتراكونقلسامرامدينةبناءمن

وتولوا؟،نفوذ!موقوى،شانهماةمقم،اليهالاتراكوقربالعباسية

الدولةفىمة1،1السياسبةالمراكزواحتلوا،الجضىقيادة

ماحلآمحترتبعةيتحملوحدهالمعتصم))1(الخضرىويقول

(أمرماضطراب"نبعدهمنبالعباسيين

مف!م،والإكثارالاتراكإدناءفىأبيه"ضحىالواثقونحى

:)2(بقولهالواثقعهدفىالاتراكنفوذإليهوصك15اديوءفماويصور

التركىأشناسر(الواثقيهكأ)السلطنةعاحااستخلف228سنةلا

لاشناممهعاليةوهممانة،بالتهالواثق"نثقةلاشكوهذدت"سلطانأ

احمد..ويقول!الدولةموربا2التصرفيستصيراالمركزطذامن

الخلفاواضصرالدولةفىهامةمناصبالاتراكتقلد):)3(الشريف

ذلالهو.ن،الاتراكحؤلاءقلوبإليهميت!يلواحتىابتداعهاالى

كاذخهانوبعد،التركيةبالصبهةالاشلاهـيصربغالتاريضأخذالعهد

الحجاجأمثال"نالعربباعلاأالا.وىالعصرفىتتصلالاحداث

ؤصير!بنوموصى،"-لممبن:قتيبهطابيهابنوزيادطيوسفابن

241ص3%الإسلايةالأمتاريخ)1(

367صاظلفاءتاريض)2(

.318-317ص!الباسىالعمرفىالإسلاىاالعا)3(
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،الخراساق"سلمأبىأمثالمنالفرسباعلامالاولالعباصىالعصرءفى

مرتبطةالتاريخظهر،)1(صاهربناللهوعبدسهلوبنى،صوالبراحمكة

وابن،الصغيروبغا،الكبيروبغا،وإيتاخ،باشناسحداثه3

علىالقابضونهمصاروااذ،الاتراك.نوغيرهموالاخشيد،طولون

شئونها(فىوالمتصرفونالدولةزماه

العباسيون2الخلفاوآصبح،رالا4مومقاليدعلىالاتراكسيطروهكذا

تصرفاتهم،بملىيعترضأوعنهلايرضونمنتالونيةبايديهمالعوبة

سامراالدولةحاضرةوأصبحت،)2(يريدونمنللخلافة-وينصبون

وبايديهمالدولةعلىيسيطرونالاتراكواستمر،التركىللنفوذ-قاعدة

الخلفاءنفوذيفوقالاترا!القادةبعضنفوذوكان،الا4مور.مقاليد

هجرضهاأنبعدبهفىادالا"ولىحاضرتهاإلىالخا،فةعادتحتىالعباسيين4

هىاخرىقودالاحداثمسرحعلىنحهروحتى،عامأستينءقرابة

النفوذتقهرانواستطاعت،السياسىالمسرحدخلتالتىالديلم.قوة

)3(مكانهوتحتلالتركىا

الدراسة،عنهااسفرتالتىالنتائجأم5ىعامةدصورةهذه

لاجتهاداتتاكيداجاءالنتانجحهذهبعضفإنأشرتأنسبقوكما

ونفو!تاريضمنأكليةأكثرالعباصيةالدولةفىونفوذتاريضلهالحسينبنطاهر)1(

اللهعبدافي

عندماالأولالعباصيةالدولةعصرفىأمجادمأيامالفرسبنفوذيذكرناالوضعهذا)2(

موقفنذكرولعنااظليفةتقريرفىبارزدورمالأقلعلأويقررونالفرسزمماءكان

اكللافة.إلىوصلحتىالرشدهارونمعالبرس!يخيى

بمدها.ءوا322ص8-الكاسل/الأثيرابن)3(

(سالفراثر-92مإ
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اجتهادمم!يمثل4أذعنهأقولأنلىيوف:بماالاخروالي!ض،سابقة

صىلشضا

دراسهزقديمفىوفقتقدأكونأنارجوفإت،الختاموفى

الع!مرابانالهباسيةالدولةفىللفرسرا)-ياسىالتاثيرعن"خكا.لمة

تاريخهامنالاواط

يوفقناوأنال!صيملوجههخالصاالعملكرذايجعلاناللهوأسال

ويرضاهيحبهلما

ش،،
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!ور53.ا!ابإعصاجى!ع05!بي

والمصوراتالخطوطات:أولا

الحسينبنالفرخ!.أبىبنعلى:البصرى-ا

معهدتاريخ1255رقمالمستنصريةوالمفاخرالعباسيةالمناقب

العربية.الدولبجاكلمةانحطوطات

الجزبىىبناتاريخ:الجزرىبنبنمحمدبنمحمدمحمد:رىالجزبنا-2

العربيةالدولطبجامعةانحطوطاتمعهد،تاريخ0145رقم

علىبنالرحمنعبد:الجوزىابن:3

العربيةءادولابجامعةالخطوطاتمعهد،تاريخ835رقمالمنتظم

اللهعبدبنابراهيمالدينشباب:الدمأ.لىابن:4

الخطوطاتمعهد،تاريخ654رقمالمظفركماالتاريخ

شهرداربنشيرويهشحاعأبوالحافظالإمام:الديلمى-5

الكتبدارعامةمعارف:48رقمالأنسلعقلاءالأنسرياض

المصرية

الذهبىالحافظالإسلاممؤرخ:النإى-6

بجامعةالخطوطاتمعهد،تاريني.751رقم5جىالنبلاءأعلامسير

(مصور)العربيةالدول

أيبكبنالدينصلاح:الصفدى-7

الد!ولبجامعةالخطوطاتمعهد،11،12-بالوؤياتالواق

(مصور)العربية

اقاالرمحمد:افىالعمر-8

بجامعةالخطوطاتمعهد،تاريخ119رقمالخلفاءتاريخفىالأنباء

العربيةالدولط

افهفضل.بن!ىبنأحمدال!دينإشهاب:العمرى-9
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الخطوطاتمعهد،عامةمعارف91رقم7جيالأبصارمسالك

محمودالدينبدر:العينى-15

معهد،تاريخ7905رقمالعصرأهلأوصاففىالبدرتاريخ

العربيةالدولبجامعةالخطوطات

يثهبةقاضىابن:ثهبةتاضئابن-الأ

الخطوطاتمعهد،تاريض983رقمىللذ!الإسلامتاريخمنالمنتقى

محمدبنعلىالدينظهير:الكاز!ق-012/

406رقمالعباسبنىدولةإلىالزمانأولمنالتاريخالاد).،!رل!نحتصر

العربيةالدوكبجامعةانحطوطاتمعهد،تاريخ

شاكرأحمدبنمحمدالدينفخر:ال!ى-"13

المصرية.الكمبدار،تاريخ7914ص6-التواريخعيون

أبوبكرالدينتقى:المقريزى-014

الدولبجامعةالخطوطاتمعهد،تاريخ051رقمالمقفى)أ(

تاريخ5372برقمائمصريةالكتببدارومصور،العربية

معهد،تاريخ1256رقمالتاريخئالتذكرةمنتخب)ب(

العربيةالدولبجامعةالخطرطات

علبنادريسالدينمماد:ا!اق-ءا

معهد،تاريض1184رقموالأخبارالسيرمعرفةفىالأخباركنز

العربةالدولصبرامعةالخطوطات

5045رقموالعربالفرسأخبارفىالأربنهاية:مجهولمؤلف-*ا

المصريةالكتبدار

لمطبوعاتا:نياثا

الأولية:المرا-خ)أ(

النبويةالسنة-2الكريمالقرآن-لأ

احماعيلالدينعادالمؤيدالمالث:الفداءأبو-3

المصريةةالحنعمينيةانطبعةالأولى"الطبعةابمالب!ثرأخبارفئالختصز
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ابراهـيمبنيعقوب:يوسفأبو-4

-.،بالقاهرةالسلفية،المطبعة13525الثانيةالطبعةالخراجكتاب

علىبنأحمد:الحديدأبىابن-5

تحقيق:بالقاهرةالعربيةالكتباحياءدار،البلاغةنهجشرح

ابرا!يمالفضلأبومحمد

أبوالحسنالدينعز:الأ؟يرابن-6

الثالث،،الثاق،الأولالأجزاءالتارتفىالكامل(أ)

:م6591هـ-1385سنةروخ،العاتش،الثامن،السادس،الخاس

تويرليدرصادار

.بيروتصادردار،ا-الأنسابتهذيبفئاللباب)ب(

قنيتوسنبطالرحمنعبد:الاربلى-7

،بغدادالمثنىمكتبةالملوكسيرمنمختصرالمسبوكالذهبخلاصة

محمدبنزكرياأبو:الأزدى8.-

القاهرة،6791-!1387سنةطهخ،الموصلتاريخ

حبيبهعل/الايهتورتحقيق

الأصفهافالفرجأبو:الأصفهاق-9

افمس،،الراح!،اثالثا/الأجزاءالأغاقاكتاب(أ)

هـ-2913الشعبدارطبعة،العشرين،عشرالرانم،السادس

الأبيارى.ابراءيمبرتحقيق،م7291

القاهرةصقرأجمدالسيدتحقيق،الطالبيينمقاتل)ب(

"البغدادىالخطيب"ءلىبنأحمدبكرأبو:البغدادى-15

ولخعشرالثافئ،عشرالحادى،السانم/.الأجزاءبغدادتاريخ

.بالقاهرةالسعادةمطبعة،م3191هـ-9134صشة

جعفربنيعقوبأفيبنأحمد:البلاذرى-11

راجعه،بالقاهرةالسعادةمطبعةم9591سنةروخالبلدانفتوح

رضوانمحمدرضوان%عليهوعلق

يوسفالمحاسنأبوالدينجمال:بردىتغرىابن-12

الأول!/الأجزاء،والقاهرةمصرملوكفىالزاهرةالنجوم.
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المصرية.الكتبدارم5-13836391سنةطخوالثاق

القا3بنالمحسنعلىأبوالقاضى:التنوخى-13

.بالقاهرةالمحمديةالطباعةدار13755ع!نة!خالشدةبعدالفرج

بحربنممروعمانأنجو:الجاحظ-14

.9بالقاهالسلفيةالمطبعة،51382الثانيةالطبعةرسائلثلاث(أ)

.القاهرة،51324سنةالأولىالطجةرمائلمجموعة)ب(

عبدوسبنمحمداللهعبدأبو:الجهشيارى-15

73الأالط!عة-ااء10كتا! 3891ا!دثب

وزميليه،السقاءمصطفى/تحقيق،الحلبىالبابئمصطنىمطبعة

-!مى--؟؟بخ!لإتنالا

بالقاهرةهـ،1342الأولىالطبعة،الخطاببنممرتاريخ

الحسنبنمحمديعلىأبوالقاضى:الحنبلى-17

الحلبى:مصطفىمطبعة،13565الأولىالطبعةالسلطانيةالأحكام

اللهعبدبناللهعبيدالقاممأبو:خرداذبهابن-18

ببغدادالمثنىمكتبة،والممالكالمسالك

محمفبنالرحمنعبد:خلدونابن-91

والربروالعجمالعربأيامقوالخبرالمبتدأوديوانالعبر(أ)

الأكبرالسلطانذوىمنعاصرهمومن

بيروت/العربىالتراثاحياءدارالرابعةالطبعة%المقدمة)ب(

محمدبنأحمدالدينثهسالعباسأبو:خلكانابن-25

،دسالسا،الثالث،الثاق/الأجزاءالزمانبناءأوأنباءالأعيانوفيات

.جمروتصادردار/م7291سنةروخ،السابم

زيئالسيدأحمد:دحلانابن-21

القاهرةالحسينيةالمطبعة!1323سنة!خالإسلاميةالفتوحات

محمدبنحسين:بكرىالديار-22

بيروتطخ2جىنفيسأنفسأحوالفىالخميستاريخ

الحسنبنمحمد:الديلى-23

ةم3891سنةالدولةمطبعةاستانبول،وبوونهالباطنيةمذهببيان
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داودبنأحمدحنيفةأبو:الدينورى-ء2

الحايعيسىم0691سنةالأولم!الطبعةالطوالالأخبار

الذهـىالحافظ:الذهبى-25

نثرالقديمى3-والأعلامالمشاهيروطبقاتالإسلامنارفي(أ)

حكومةمطبعةم0691سنةروخا-غيرمنخبرفىالعبر)ب(

المنجد.الدينلاحص:الدكتورتحقيق/الكويت

سعدبنمحمد:سعدابن-+2

.!روتم0691-01385سنةطخا%برى3ادالطبقات

الناسسيدابن:الناسسيدابن-27

51356سنةولخ2-والسيروالشمائلالمغازىفنونفىالأثرعيون

.بالقاهرةالقدسىمكتبةنشر

بكرأبئبنالرحمنعبدالدينجلال:السيوطى-28

بيروت:اخوانمعتوقمطاجبرالخلفاءتاريخ(أ)

القاهرة،والقاهرةمصرأخبارفالمحاةهـة!ن)ب(

ادريسبنبحمداللهعبيدأبوالإمام:الشافى-92

القاهرة/الش!بدارنشر،الأبمكتاب

خليلالدينغرس:شاهينابن-ء3

ةم4918سنةطهخوالمسالكالطرقوبيانالممالككشفزبدة

بباريسالجمهـوريةالمطبعة

أحمدب!رأبئالكريمعبدمحمدالفتحأبو:الشهرستات-31

،القاهرةم6891هـ-1387سنةروخ،اجىوالنحلالملل

علىبنمحمد:طباطباابن-32

-ء1381سنة!خالإسلاميةوالدولالسلظانيةدابالآقالفخرى

القاهرة،وأولادهصبيحعلىمحمدمطبعة،م6291

جريربنمحمدجعفرأبو:الطبرى-33

السانم،،انمالر،والثالث،الثاق:الأجزاء،والملوكالأمتأريخ

.توبير/طهخيامكتبة.عشردىلحاا،شرالعا،التامع،منلثاا

الوزر!طلحةبنعمدسالمأبوةطلحةابن-34
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بالقاهرفالوهبيةلمطبعةا،ء2831سضةروخ،السعيدللملكيدالفرالعقد

الكاتبطاهربنأحمدالفضلأبو:طيفورابن-35

*،م6891-13885سنةروخ،العباسيةالخلافةتاريخفىبغداد

)بغداد/المثنىمكتبة

ربهعبدبنأحمدممرأبو:ربهعبدابن-36

--والنشرالتأليفلجنةمطبعةم7291الثانيةالطبعة3-الفريدالعقد

الحسنبنعلالعباسأبوالحافظالإمام:عساكرابن:37

بدمشق.العربىالعلمىالمجصحمطبوعات،01بمدمشقمدينةتأريخ

دهمانأحمدمحمدتحقيق

العسقلاقاحجرابن:العسقلاق!ا-38

بيروت:صادردار2،3-التهذيبثذب

الحنبلىالعمادبنالحىعبدالفلاحأبو:العمادابن-93

0135ءسنة،القدسىاجىذهبمنأخبارفىالذهبشذرات

مسلمبناللهعبدمحمدأبو:قتيبةابن-04

.!م6391هـ-1382الثالثةالطبعة2-والسياسةالإمامة(أ)

.-.ليدن:بريلهـمطبعة2091سنةروخالشعراءطبقات)ب(

بمصراالمعارفدارم9691الثانيةالطبعةالمعارفكتاب)بم(

القرماقالعباسأبو:القرماف-41

التاريخفىالأولوآثارالدولأخبار

علبنأحمدالعباسأبو:القلقشندى-42

هـ1383سنةروخ5،-3الانشاءصناعةفىالأعشىصبح(أ)

.وشركاهتوماسكوستاتسومطاخم6391

م6491سنةولخا-الخلافةمعالمقالأناقةقآثر)ب(

افراجأحمدالستارعبدبرتحقيقالكويتحكومةمطبعة

شاكربنمحمد:ال!ي-43

.بيروتصادرداز،2،4-الوفياتفو)ت

كثيربنالحافظالفداءأبو:كثيرابن-44

.بيروتالمعارتمبهتبة6691الأولىالطبعة9،01-والنهايةالبداية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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حبيببنمحمدبنعلىالحسنأبو:الماوردى-45

*القاهزة13865الثانيةالطبعةالدينيةوالولاياتالسلطانيةالأح!ام

القاهرة1325سنة!خالأمالى،المرئضىالسيد:!ىالمر-46

الحسينعلى"بنأبوالحسن:المسعودى-47

،الثاق،الأول:الأجزاءالجوهرومعادنالذهبمروج(أ)

بروت،م7391الئانيةالطبعة،الثالث

بغداد،م5791سنةولخ6-والإشرافالتنبيه)ب(

يعقوببنمحمدبنأحمدعلأبو:سكويةابن-48

6-الأعمتجارب

طاهربنمطهر:المقدسى-94

المنستى،مكتبة،م6691سنةولخ6-والتاريخالبدء(أ)

ادبغد

-05

-51

-52

-53

-54

-55

مطبعة9591الثانيةالطبعةايمالأقامعرفةفىالتقاسيمأحسن)ب(

ليدن%يل

علىبنأحمدالدينتقى:المقريزى

م7917سنةجيراردنشر،النقودذكرفىالعقودشذور

العصاىالمالثعبدبنحسينبنالملكعبد:المكى

بالقاهرة،السلفية3-والتوالىالأوائلأنباءفئالعوالىالنجومحمط

علىبنمكرمبنمحمدةمنظورابن

-بيروت،عشلىمرونديمير:سفخياطتصنيفواعدادالعربلسان

امحاقبنمحمد:النديمابن

بمصرالرحمانيةالمطبعةالفهرست

هشامبنالملكءبدمحمدأبو:هشامابن

.القاهرة،م7491سشةولخ4%النبويةالسيرة

ممرالدينزين:أدردىاابن
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-ء9138سنةالأولىالطبعةا-البئرأخبارفىالختصرتتمة

.بيروت:المعرفةدار،م0791

علىبنسعدبناللهعبدأبومحمد:اليافعى-56

ا-الزمانحوادثمنيعتبرمامعرفةفىاليقظانوعبرةالجنانمرآة

.بيروت/للمطبوعاتالأعلمىمؤسسةنشر

جعفربنيعقوببنأحمد:اليعقوبئ-57

.بيروت،م0691-91375سنةروخ2-اليعقوبتأريخ

سنةطهخ:مجهوللمؤلفالعباسيةالدولةأخبار:ء!ولمزلف-58

العزيزعبد:الدكتورحق!4،بيروتصادردار،م7191

وزميله.الدورى

لمؤلف3-الحقائقأخبارفىوالحدائقالعيون:لفمجهولمز-95

بغداد/المثنىمكتبة،مجهول

الحديثة:المصادر)ب(

كأيمحامدالدكتور:سعيدأبو

الأولىالطبعة،البويهبينعهدفالسياسيةالعربيةالعلاقات(أ)

.القاهرةبرالثقافةنثردارمطبعة،م791

م0791الأولىالطصحة،ا-الإقليميةالدولعصر)ب(

وزملاؤهأربرى!ا.:برىأر

الخشابيحيى%د:رجمة،9591سنةطصخفارستراث

وزملاؤه

أرنولدو..توماسسير:أرنولد

المصرية،النهضةمكشة،7591الثالثةالط!مة،الإسلامإلىالدعوة

وزميلهاحسنابراهـجمحسن/الايهتورترجمة

أمينأحمد:أمينأحمد

القاهرة-،6591العاشرةالطبعة،الإسلامفجر(أ)
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.6491ال!ابعةالطبعةا-الإسلامضحى)ب(

نجيتالحميدعبدالايهتور:نجيت-ء

.المغارفدار.6791الثانيةالطبةمبادئهوسيادةالإسلامظهور

برانقأحمدمحمد:برانق-6

القاهرة،م4891-ء1367سنةروخا-العباشونالوزراء

جرانفيلادوارد:براون-7

ابراهـيم:د:ترجمة،13735ولخايرانفىالأدبتاريخ

الوارب!أمين

بروكلمانكارل:بروكمان-8

العلمدار،م6891الخامسةالطبعة%الإسلاميةالشعوبتاريخ

وزميلهفارسنبيه:ترجمةبيروت،للملايين

تره!ن.س.ا:ثونتر-9

بمصر،المعاهـفدار،م6791سنة!خالإسلامفىالذمةأهل

حث!.حسنالدكتوروتعليقترجمة

الجومردالجبارعبد/الدكتور:الجومرد-01

بيروت،الطلجةدار،المنصورجعفرأبوالعربداهية(أ)

م6391

م5691آنروت،الرشيدهارون)ب(

ابراهـيمحسن/الدكتور:حسن-11

الطبعة2-والاجتماعىوالثقافىوالدينىالسياسىالإسلامتأريخ

بالقاهرةالمحمديةالسنةمطبعة،م6491السابعة

وشقيقهابراهـيمحسىن/الايهتور-12

المحمدية.اسنةامطبعة،م0791الرابعةالطبعة،الإسلاميةالنظم

حسنىعلىالدكثور:الخربوطلى-13

.القاهرة،الحديثةالمطبعة،6691سنةروخوالحضارةالعرب

الخضرىمحمد:الخضرى-14

،م9691سنةروخا-الإسلاميةالأعمتاريخ

شيتمحمودالركنالواء:خطاب-15
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بيررت،*1384الأو.لم!الطبعة.1،فارسبلادفتحقادة

خليفةجسن:خليفة-16

القاهرة،م3191الأولىالطبعةوسقوطهاقيامهاالعباسيةالدولة

اللررتالعزيزعبدبرالايهتور:الدورى-17

بيررت،م6291المالأولىالطبعةللشعوبالتاريخيةالجذور(%)

بغداد،الأولالعباصىالعصر)ب(

الرافعىمصطنى:الرافعى-18

!بيروت،الزاهرةالإصلاميةالعصورفىالعربحضارة

رسغالسلامعبد:رستم-91

بمصرالمعارفدار،م6591سنةروخ،المنصورجعفرأبو

فريدأحمد/الدكتور:رفاعى-02

القاهرة،م52791-1346الثانيةالطبعةا-المأمونعمر

الدينضياءمحمد%الدكتور:الريس-21

9691!الثالثةالطبعةالإسلاميةللدولةالماليةوالنظمالخراج(أ)

المعارفمدار9691الخامسةالطبعةالسياسيةالنظريات)ب(

زيدانجورجى:زيدان-22

الهلاددارمطبعة،م4091سنةطبحالإسلاىاقدنتاريخ(أ)

.القاهرة%الهلالدارنشر/الخراساقمسلمأبو)ب(

سديو.أ.ل:سديو-23

عيس!د،م9691هـ-9138الثانيةالطبعة،العامالعربتأريخ

زعيترعادل/ترجمة،وشركاهالحلبىالبابى

سرورالدينجمالالايهئور:سرور-24

الأوكالقرنينخلالالإسلاميةالعربيةالدولةفىالإسلاميةالحياة

القاهرة،م7391هـ-3913الرابعةالطبعة،للهجرةوالثاف

سعيدأم!ت:سعيد-

مهـ-13533791سنةولالس!االاسلام.تار

!خ-سىءيح
القاهرةالحلبىثزمطبعة
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السعيدأحمد//ألايهتور:سايماق-2*

هـ-9138سنةووخ،الحاكةالأسومعجمالإسلاميةالدولتأريخ

القاهرة،المعارفدار،م9691

رضاعمد:الشدى-27

بغداد،م0137سنةووخ/الفوطىبنالعراقمؤرخ

وزميلهشعوطعلىابراهـيم/الايهتور:شعوط-2ول

الأولىالطبعةأميةوبنوالرشيدةالخلافةالإسلاميةالفتوحاتعصر

المحمديةالطباعةدار،م6691

شابىأحمدبرالايهمور:شاي-92

،م6691الثالثةالطبعة3-الإسلاميةوالحضارةالإسلاىالتأريخ

ضيفشوفى/الايهتورت،3

.القاهرة،الثالثةالطبعة،العباصىالعصر:العربىالأدب1تأريخ

العقادمحمودعباس:العقاد-!3

بيروت،م7191الثانيةالطبعة،إسلاميةفريضةالتفكير

حسنابراهيمعلى/الدكتور:ابراهيمعلى-33

القاهرة،م7291سنةطبعالعامالإسلاىالتأريخ

عرفاروق/الايهمور:ممر-33

م0791-91385الأولىالطبعة،العباسيةالدعوةطبيعة(أ)

بيروت:الإرشاددار

م0791-ء5913الأولىالطبعة،ا%الأوائلالعباسيون)ب(

العمرىضياءأكرم:العمرى-34

م6791هـ-1386بالنجفالأدابمطبعةخياطمنخليفةتأريخ

فرخ!محموث-35

القاهرة،ام669هـ-1386سنة"!خوفارسللعرإقالعربىالفتح

قلهوزنيوليوس:قلهوزن-*3

الأموية،الذونةنهايةإلىلإسلام11ظهورمقالعربيةالدولةتأريخ

مخسدأبوزيدةذاترجمةغم691فيألثا.ئيةالطعة

http://www.al-maktabeh.com



--ت462

فلوتنفان:فلوتن-37

الثانيةالطبعة،أميةبنئعهدفىوالإصائيلياتوالشيعةالعربيةالسيادة

وزميلهحسنابراهيمحسهـن/افىكتورا:ترجمة

لاندوروم:لاندو-38

ب-!:ترجمةبووت/للملانينالعلمدار/والعرب3الإسلام

البعلبكى.

ينجلستركى:لسزينج-93

بغداد،م5491!-1373بشة!خالشرقيةالحلافةبلدان

وزميلهفيسفربشير:ترجمة

يسلوناردبر:54

أمينند؟:ترجمة،-م5491سنةطهخ.،التاريخفىالعرب

وزميلهفارس

ماجدالمنعمعبد/!الايهتور:ماجد-41

،م6791أرابعةاالطبعةا-العربيةللدولةالسياصىالتاريخ

محمدحلمىمحمدبرالدكتور:حلىمحمد-42

هـ-1378الأولىالطبعة،العباصىالعصرافىوالدولةالخلافة

.القاهرة/مصرنهضةمكتبة،م9591

حسنءبدالغنىمحمد:حسنعبدالغنىمحمد-43

ةالقاهرةبرالعربىالعالمدارمطبعة/العصورخلالالعربصراع

غلىمحمدمولانا:علىمحمد-44

ترجمة:بيروت،م6391الأولى-الطبعة/ورسالتهمحمدحياة

البعلبكىمنير

وزميلهمحمودحسنالدكتور:محمود-45

دار،م6691الأولىالطبعة،العباصىالعصرفئالإسلاىالعالم

االماهرة/فالعرالفكر

اعاعيلمحمردلمالايهتور:احماعيلمححود-.46

بيروت"،م7391الاولى،-ا!بحةالإسلإبمفئالسريةالحيركات
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ا*لطيبمحمد/الايهتور:النجار-47

القاهرةم9491الأولىالطبعة،الأموىالعصرفىالموالى(أ)

م7391سنةالقاهرة،المرسلينسيدسيرةفىالمبينالقول)ب(

الهدمومعاولالبناءعواملبينالشرقفىالأمويةالدولة)-(

بمصرالعربىالكتابدارمطاخ

ولبردونالد:وإر-48

للطباعةمصرهـدار1377سنةطبح،وحاضرهاماضىيهاايران

وز.ميلهحسنينالمنةمعبد/الدكتور:ترجمة

سلطانتوفيق:بكىاليوز-94

هـ-0137سنةروخالعباسيةالدولةفىوتطورهانشأتهاالوزارة

بغداد/الإرشادمطبعة،م0791
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!!يهأ

..............................لمقلىمةا

:الأولالفصل

............الإسلاميةوالدولةالفرس

ظهورالإسلاموقتالفارسيةالامبراطورية

............لفارسالإسلاىالفتح

...............بكرأبىعهدفى

..................عهدعرفى

..................عئمانعهدفى

......الأمويةالدولةفئالفرسمكانة

-:الثاقالمصل
.الخلافة.فىالمطالبةألقلويم1الصولةالغباس!يةالدعوةاوبدوار

.........للعباسيينهاشمأبىتنازلفىالقولتحقيق

.....................للدعوةالإدارىالتنظيم

........................العراقفىالدعوة

........................نخراطفىالدعوة

...............الأولىالخ!اساقمسلمأبىأيام

.........العباسيةللدعوةمركراخراساناختيارسر

..،لهمالفرسواستجابةبالفرسالعبابيناستعانةاسباب

.....................العباسيةألثورةاعلا

...............الغربنحووالزصفمرودخول

الصفحة

11-04

41-42

43-47

48-53

53-55

56-64

64-66

67-75

77-78

97-69

69-151

201-401

501-601

701-113

114-125

121-128

128-134

134-152

آ57ا-53
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العراقالىالورةجيشوتوجيهسياربننصرنهاية

الإمامابراهـيمالعباسيةالدعوةزءيمعلرالقضاء

............بالخلافةالعباسأبىومبايعة

.....................الزابمعركة

الأمويةالدولةوتصفيةمحمدبنمرواننهاية

الثالث:الفصل

.....ء...والوزارةإلفرس-

............الوزارةتاريخ

العباصىالعصرفىالوزارةأنواع

ووزارالتفويضوزارةبينمقارنة

.........واختلالتوازن

.........خطرونوزراء

............مسالمونوزراءا

...............نةمواز

التنفيذة

الراخ!:الفصل

.....................ابرامكةا،دولة

..................متحكونوزراءأ.

.....................البرامكة(ظهور

...............لاإدرامكةالذ!ىالعصر

..................امكةا)برسقوط

...امكةلعواملثالبرموضوعيةمناقشة

البرامكةوموقفالعباسىالبيتداخلالعلاقات

......البرامكةمواجهةفىالرشيدأسلوب

الخامس:افصلا

...............:الطاهزبونسهلل-3

ذلككلن

58

63

71

73

77

97

85

87

79

36

93

55

68

07

29

89

ه.

لصف!

-62

-64

71-

-72

-76

-78

-84

-86

19-

-69

-28

-38

-67

-79

.6-
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...........،.سللوآالبرامكةبين

....العباسيةأبالدولةواتصالهمسهلآل

المأموندولةإقامةفىسلبنالهضلدور

.......الدولةشئونعلىيسيطرالفضل

.............سهلبنالفضلخهاية

.......؟الفضلانأمونقتللماذا

....السياسيةوتطلعاتهالفضلأهداف

..........سلبنوالحسنحملأمون

.......الحسينبناوطاهرالمأمو-نبين

............ء.الحسينبنطاهرشهاية

...................الطاهريةالدولة1

:السادصالفصل

لمالمعاديةالفارسيةلأالحركات1

ب..:موقفينبين"!رس

الاتجاهوباكورةاسانيافىد-أيوأ:صءصصأولاص*

...............المؤرخين)-أح!إلوال

............المعاصرينشهادات(ب)

......الفارسىوالزءيمالخليفةبين)-!

...............اتمآخذء!وعة(د)

!اس!ةمعالجة

.سنباذحركة-اوالراونديةسنباذ:ثانما

--ح!----جميز

......سنباذثورةفىالأهداف!اخل

سنباذنهاية

............-لديةالراوحركة-2

:ءأامو

703

312

314

325

328

033

933

341

344

351

353

357

935

365

361

362

365

373

377

381

382

384

385

386

الصفحة

311-

313-

-324

-327

-932

-338

-034

-343

351-

352-

356--

358-

935-

-036

-2-36

-365

-373

-376

-038

-382

-384

-385

-386

-938
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...............الراونديةحركةعلىالق!اءع

..................سيسأستاذحركة:نالثا

............الثائرعلىوالقضاءالثورةاخماد

............ومذهبهالثائرالمفخحركةالعا!

............الم!خلدىوالسياسةالدتناجبنر

...............مصيرهاتواجهالم!خ!ركة

...............افىىبابكحركة:خامسا

...............انلرىبابكشخصية)أ(

...............بابكحركةمبادىء)ب(

الحركةهذهعلىالقضاءفىالعباسيةالدولةجهود(-)

...............قارنبنالمازيارحركة:سادسلا.

..................المازيار...علىالقضاء

...إقةالساالفارم!ميةوالحركاتا!ندقةابين:سابعا

......الزنلإقةمحاربةفىال!باسييىالخلفاءجهود

...........................تمةاضلى

......والمصوراتالخطوطات:أولاالبحث!را-ح

...الحديثةالمصادرالأوليةالمراجعالمطبوعات:ئانيا

الفهرس
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الإ*اعرقم

7891لسنة5352

عاب!ين-القاهـرة-الدجوىمطابع

9

7

ول

3

6

9

8

الصفحة

38-193

93-393

93-493

93-693

93-893

93-993

04-104

04-204

45-455

.!ا-415

41-417

32-033

41-424

42-434

435-045

451-452

.204-464

465-468

http://www.al-maktabeh.com
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